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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 12,854,958,834           

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 12,854,958,834           

ส านักนายกรฐัมนตรี 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                      

กระทรวงกลาโหม 89,169,800                

กองบญัชาการกองทพัไทย 89,169,800                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 89,169,800                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 89,169,800                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 24,511,900                

งบลงทนุ 24,511,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,511,900                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 24,511,900                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลบา้น

ใหม่ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กม. 1.5 4,764,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลแม่ลา อ าเภอนครหลวง

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กม. 12.7 7,731,100                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบางระก า อ าเภอนคร

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กม. 3.2 2,379,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบางระก า อ าเภอนคร

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กม. 1.5 913,100                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กม. 11.5 7,000,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นขวาง อ าเภอ

มหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กม. 2.3 1,400,100                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นขวาง อ าเภอ

มหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กม. 0.53 323,000                      

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 64,657,900                

งบลงทนุ 64,657,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,657,900                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,935,800                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลบางพระครู อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 902,300                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลบางพระครู

 อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 597,500                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบางพระครู อ าเภอนคร

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลแม่ลา อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 343,600                      

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

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
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03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลแม่ลา อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหวัไผ่ อ าเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหวัไผ่ อ าเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 343,600                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 59,722,100                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลแม่ลา อ าเภอนครหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,976,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 568,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 726,200                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 740,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลพระนอน อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 726,200                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 568,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโรงชา้ง อ าเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 3,146,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลพติเพยีน อ าเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,099,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลน า้เตา้ อ าเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 6,008,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบางนา อ าเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,309,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลบางนา อ าเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,915,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,323,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,691,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 3,091,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,793,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้  ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 588,600                      
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03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบา้นแพรก 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 8,306,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวงัแดง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 6,139,000                    

กระทรวงการคลงั 11,911,600                

กรมบญัชกีลาง 11,097,600                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 11,097,600                

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 11,097,600                

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 11,097,600                

งบลงทนุ 11,097,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,097,600                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,097,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงส านกังานคลงัจงัหวดัเพือ่รองรบัการปรบั

บทบาทส านกังานคลงัเขต/คลงัจงัหวดั (คปขจ.)  ส านกังานคลงัเขต 1 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลหอรตันไชย อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 11,097,600                   

กรมสรรพากร 814,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ คนั 1 814,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 7,570,200                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 7,570,200                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 7,570,200                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 7,570,200                 

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 7,570,200                 

งบรายจ่ายอื่น 7,570,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการอยธุยามาราธอน จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการสปัดาหม์หกรรมกรุงศรี

อยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 5,570,200                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 21,512,100                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,854,200                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        
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03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,288,000                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,288,000                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1 1,288,000                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 20,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 20,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 20,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 20,000                        

กรมกจิการผูสู้งอายุ 19,637,900                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 19,637,900                

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 19,637,900                

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 19,637,900                

งบลงทนุ 19,637,900                

ครุภณัฑ์ 2,142,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 67,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น   ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุสมัมนา (แบบพบั) ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง ตวั 10 14,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

วาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 30 22,500                        
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง 

อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 5 150,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 487,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดั เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้  ขนาด 50 ปอนด ์ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์ศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 268,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  

ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 30,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง 

อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,495,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,395,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารชดุพกัอาศยั 4 ชัน้ 16 ครอบครวั พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์ ต าบลบ่อ

โพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 14,395,600                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารกายภาพบ าบดั ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง งาน 1 1,100,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารเรือนนอนผูสู้งอาย ุศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศมฯ์  ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 2 2,000,000                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,847,007,800            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 545,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 545,400                   
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อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 545,400                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 429,000                   

งบลงทนุ 429,000                   

ครุภณัฑ์ 429,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 40 แผ่นต่อนาท ีต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 350,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 79,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนในหอ้งประชมุระบบดจิติอล พรอ้มระบบ

บนัทกึเสยีง  ต าบลคลองสวนพลู  อ าเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดั ชดุ 1 79,000                        

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 116,400                   

งบลงทนุ 116,400                   

ครุภณัฑ์ 116,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 116,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรมจดัการส านกังานฯ  ต าบลคลอง

สวนพลู  อ าเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี    ต าบลคลองสวนพลู  อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลคลองสวนพลู  อ าเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดั เครื่อง 1 29,000                        

กรมชลประทาน 1,572,391,300            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 38,620,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 120,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลหนัตรา 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 120,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 38,500,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 38,500,000                

งบลงทนุ 38,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนเชือ่มคนัคลอง 1ซ.ส.1 เชือ่ม 1ซ.ส.2 พรอ้ม

อาคารประกอบ  ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ระยะทาง 0.105 กม. รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้ 1 ซา้ย-2 ขวา-นครหลวง 

ต าบลขา้วเม่า อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ระยะทาง 4.435 กม. รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้ 2 ขวา-นครหลวง ต าบล

ขา้วเม่า อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระยะทาง 2.900 กม. รายการ 0 6,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนภายในหวังานโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

บางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระยะทาง 1.135 กม. รายการ 0 12,500,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 925,646,200              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 269,109,700              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 269,109,700              

งบลงทนุ 269,109,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 269,109,700                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 239,907,700                 

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซา้ย 3 ขวา พรอ้มอาคาร

ประกอบ ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซา้ย-2 ขวา-นครหลวง 

ต าบลขา้วเม่า อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้โรงสูบน า้ที่ 5 พรอ้มอาคารประกอบ ต าบล

ไทรนอ้ย อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ ส.8 พรอ้มอาคารประกอบ 

(ระยะที่ 3) ต าบลชา้งนอ้ย อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดคอนกรีตคลองเป็ด กม.4+880 - กม.5+600

จ านวน 1 แห่ง ต าบลโพแตง อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดคอนกรีตคลองร่มไทร กม.4+200 - กม.

4+880 จ านวน 1 แห่ง .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระนครศรีอยธุยา 

ต าบลโพแตง อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ทรบ.บา้นโพธิ์ ขนาด 1 เมตร จ านวน 1 ช่อง 

ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา รายการ 1 271,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 93,291,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองซอย 21 ขวา ฝัง่ซา้ย กม.

36+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลน า้เตา้ อ าเภอ

มหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองแยกซอย 3 ซา้ย - 21 

ขวา ฝัง่ซา้ย กม.0+400 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบล

ส าพะเนียง อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลอง 3 ขวา  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลสามบณัฑติ อ าเภออทุยั จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลอง 3 ขวา กม.12+434  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้สายใหญ่นครหลวง 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอบาง

ปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอย ๑ ขวา - ๕ ขวา - 

นครหลวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลบา้นหวา้ 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ปากคลอง 1 ขวา นครหลวงเดมิ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลนครหลวง อ าเภอนคร

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา - นครหลวง กม.

16+000 - กม 18+214 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานคร

หลวง ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลอง 4 ขวา  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลหนองน า้สม้ อ าเภออทุยั จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ท่อลอดคลองคลองส่งน า้ 2 ซา้ย - 3 ขวา - 

นครหลวง กม. 5+480  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบล

สามเรือน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อทิ้งน า้คลองส่งน า้สายซอย ๕ ขวา - นคร

หลวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลบ่อตาโล ่อ าเภอวงั

นอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนสายเอเซยีคลองส่งน า้สายซอย๑ 

ขวา - ๕ ขวา - นครหลวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง 

ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง 1ขวา-นครหลวง กม. 

5+120 ฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลแม่ลา 

อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน า้ 3 ขวา  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คนัก ัน้น า้ กม.7+458 โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลบา้นโพ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน า้สายซอย ๔ ขวา - 

นครหลวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลตลิง่ชนั 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน า้สายซอย ๗ ขวา - 

นครหลวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลเชยีงรากนอ้ย 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง 1ซา้ย-นครหลวง กม. 

6+715  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลดอนหญา้นาง 

อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลอง 1ซา้ย-นครหลวง กม.1+960  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลศาลาลอย อ าเภอท่าเรือ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง คลองส่งน า้ 2 ซา้ย-3 ขวา - นคร

หลวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลสามเรือน อ าเภอ

บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปากคลอง 5 ขวา - นครหลวง พรอ้ม

อาคารประกอบ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลล าตาเสา 

อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง 1ซา้ย-นครหลวง กม. 

4+750  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลหนองขนาก 

อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลอง คลองส่งน า้ 3 ขวา - นครหลวง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลอทุยั อ าเภออทุยั จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้า จ านวน 12 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นป้อม อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 76,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเครื่องสูบน า้และอปุกรณ์ไฟฟ้าของ.

สถานีสูบน า้ จ านวน 12 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล 

ต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายทดน า้บา้นขวาง กม. 7+800  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดั รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารกนักดัเซาะร่องชกัน า้โรงสูบน า้ที่ 6  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นป้อม อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัก ัน้น า้บริเวณหวังาน โครงการฯ บางบาล 

เพือ่ป้องกนัอทุกภยั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้น

ป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองส่งน า้ ส.11 กม.2+100 และ

 กม.3+100  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นแป้ง 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลอง 1ข.ส.8 เป็นช่วงๆ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้และเครื่องกวา้นบานระบาย .

สถานีสูบน า้ปลายคลองทองอยู่  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล 

ต าบลบา้นแพน อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ 1ข.ส.5 กม.2+600  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอบางบาล รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนคลองส่งน า้ 1ซ.ส.6 กม.1+007  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นป้อม อ าเภออยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ ส.3 ฝัง่ซา้ย กม.

1+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นแพน อ าเภอ

เสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคนัก ัน้น า้ ส.3 ฝัง่ขวา กม.5+009  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นแพน อ าเภอเสนา รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ ส.12 ฝัง่ซา้ย กม.

1+700  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นพลบั อ าเภอ

บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ ส.10 จ านวน 2 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลตลาดเกรียบ อ าเภอ

บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 1 ซ. ส.2 ฝัง่ซา้ย 

จ านวน 2 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลทางชา้ง 

อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดฝายน า้ลน้ คลองส่งน า้ ส.4 กม. 

0+050  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลน า้เตา้ อ าเภอบาง

บาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 130,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลอง 1ซ.ส.9  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นรุน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา รายการ 1 150,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 1 ข.ส.7 กม. 

1+500 และ กม. 1+900  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบล

พระขาว อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 2 ข.ส.7 กม. 

2+200 และ กม. 3+310  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบล

พระขาว อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลอง ส.8 เป็นช่วงๆ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลอง 1ข. ส.9 เป็นช่วงๆ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นรุน อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคอนกรีตคลอง ส.10 เป็นช่วงๆ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลตลาดเกรียบ อ าเภอบางปะ

อนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม transition เหนือ-ทา้ย โรงสูบน า้ที่ 8-12 

จ านวน 5 แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นรุน 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโรงสูบน า้ที่ 8-12 จ านวน 5 แห่ง  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นรุน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ ส.8 กม.8+020  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลชา้งนอ้ย อ าเภอบางไทร รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ ส.11 จ านวน 2 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นแป้ง อ าเภอบางปะ

อนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลองส่งน า้ 1ข.ส.9 จ านวน 2 

แห่ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นรุน อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคนัก ัน้น า้ ส.12-ส.10 กม.2+690  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลวดัยม อ าเภอบางปะอนิ รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้ 1ข.ส.8 จ านวน 3 แห่ง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองส่งน า้ 2 ขวา  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ ต าบลหนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้ ทรบ.ฝัง่ขวา คลองระพพีฒัน์

 กม.10+200  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลดอนหญา้นาง

 อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าเขือ่นพระราม 6 และระบบไฟแสง

สวา่งบริเวณหวังาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลท่าหลวง

 อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 8 ขวา ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลสนบัทบึ อ าเภอวงันอ้ย รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิเลือ่นคลองระบายสามบณัฑติฝัง่ขวา 

เป็นช่วงๆ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลหนองไมซ้งุ 

อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 2,100,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 7 ขวา ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลสามบณัฑติ อ าเภออทุยั รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายน า้หว้ยบ่าฝัง่ขวา เป็นช่วงๆ 

ต าบลหนองไมซ้งุ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 6 ขวา ท ัง้สองฝัง่ เป็นช่วงๆ 

ต าบลระโสม อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ 2 ขวา ฝัง่ซา้ย เป็นช่วงๆ 

ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองระบายน า้ 8 ซา้ย  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลวงัแดง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั รายการ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคนัคลองส่งน า้ 24 ขวา กม.29+000 

ฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลบางเดื่อ อ าเภอบาง

ปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองลาว  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลบางปะหนั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั รายการ 1 875,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดนิเลือ่นคลองส่งน า้ 24 ขวา  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลวงัแดง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั รายการ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปากคลองบางพระครู  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเริงราง ต าบลหวัไผ่ อ าเภอมหาราช จงัหวดั รายการ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานพระนครศรีอยธุยา ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิเลือ่นหนองลาดหญา้แพรก  โครงการ

ชลประทานพระนครศรีอยธุยา  อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิเลือ่นหนองหวาย  โครงการ

ชลประทานพระนครศรีอยธุยา  อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิเลือ่นหนองหางสงิห ์ โครงการ

ชลประทานพระนครศรีอยธุยา ต าบลโรงชา้ง อ าเภอมหาราช จงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อชกัน า้โรงสูบน า้ภูเขาทอง  โครงการ

ชลประทานพระนครศรีอยธุยา ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพรอ้มติดต ัง้โครงหลงัคาประตูระบายน า้บาง

โหง 2  โครงการชลประทานพระนครศรีอยธุยา ต าบลบา้นเลน อ าเภอ

บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพรอ้มติดต ัง้โครงหลงัคาประตูระบายน า้คลอง

จกิ 2  โครงการชลประทานพระนครศรีอยธุยา ต าบลบา้นเลน อ าเภอบาง

ปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพรอ้มติดต ัง้โครงหลงัคาประตูระบายน า้บา้น

โพ 2  โครงการชลประทานพระนครศรีอยธุยา ต าบลบา้นโพ อ าเภอบาง

ปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพรอ้มติดต ัง้โครงหลงัคาประตูระบายน า้บา้น

พาสน ์2  โครงการชลประทานพระนครศรีอยธุยา ต าบลบา้นโพ อ าเภอ

บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิอาคารป้องกนัตลิง่ทา้ยเขือ่นพระราม 6 

 โครงการชลประทานพระนครศรีอยธุยา ต าบลศาลาลอย อ าเภอท่าเรือ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร. บา้นแขก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปากคลองสาน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร. ท่าชา้ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบางยีโ่ท อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปลายคลองญีปุ่่ นเหนือ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลหลกัชยั อ าเภอลาดบวัหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.หนองออ้  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นแถว อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร โคกหนองพล  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ป่ินแกว้  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บางคลา้  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.เจา้แปด (ฝัง่ซา้ยคลองสาน)  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลมารวชิยั อ าเภอเสนา จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองมอญ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลไมต้รา อ าเภอบางไทร จงัหวดั รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองลาว  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นหลวง อ าเภอเสนา จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.อู่ตะเภา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลสามตุ่ม อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.รางววั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้

เจด็-บางยีห่น ต าบลแคตก อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองโพธิ์  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลแคตก อ าเภอบางไทร จงัหวดั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทรบ.บางพล ี โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อ ฝัง่ขวา ปตน.สงิหนาท  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมโครงหลงัคา ปตร. จ านวน 30 แห่ง  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสริมดนิบริเวณหวังานฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบล

บา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปลายคลองส่งน า้สาย 4  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลพระยาบรรลอื อ าเภอลาดบวัหลวง

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองบา้นมา้  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดั รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.นายยทุธ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดั รายการ 1 730,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.พสินธิ์ กม.1+750  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา รายการ 1 650,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ผูใ้หญ่ชาญ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดั รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ล ารางตาปลกี  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดั รายการ 1 660,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ล ารางสาธารณะ หมู่ 5  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.กลางคลองพสินธิ์ฝัง่ขวา  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวั

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองใหม่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั รายการ 1 720,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.เชยีงรากนอ้ย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองเปรมประชากร ฝัง่ขวา กม.

7+050  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลเชยีงรากนอ้ย 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ. คลองเปรมประชากร ฝัง่ขวา กม.

8+060  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลเชยีงรากนอ้ย 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร. ปลายคลอง 6 ช่วงบน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร. กลางคลอง 26  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร. บา้นลาด  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน า้สายใหญ่ 1 ขวา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชณัสูตร ต าบลนาคู อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั รายการ 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผกัไห่ ต าบล

บา้นใหญ่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.สุวรรณเจดยี ์ท่อกลม 1 เมตร 2 ช่อง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผกัไห่ ต าบลวดัตะกู อ าเภอบางบาล รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.วดัประดู่ ท่อกลม 1 เมตร 2 ช่อง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผกัไห่ ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเสนา จงัหวดั รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 10,380,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง ร่องชกัน า้โรง

สูบน า้ที่ 1-12  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นป้อม 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองสาน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นแถว อ าเภอเสนา

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 4,400,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองวงันอ้ย-

ช่างเหลก็  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลช่างเหลก็

 อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 930,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองไผ่พระ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลไผ่พระ อ าเภอบาง

ไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลอง

ทานตะวนัหวัโคก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบล

บางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 17,000,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบาย 4

ซา้ย–ป่าสกั กม.8+900-กม.20+152  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานคร

หลวง ต าบลคลองจกิ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 9,800,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 7

ขวา-นครหลวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลเชยีงราก

นอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้ 1

ขวา-5ขวา -นครหลวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบล

บา้นหวา้ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองหนอง

สรวง-บ่อสะแก  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบล

บางพล ีอ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 14,965,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายใหญ่บาง

บาล 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอบาง

บาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหนองออ้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นแถว อ าเภอเสนา

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 4,700,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหนองบวั-โคก

ตาดวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นแถว 

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 3,700,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองหนองคต  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลแกว้ฟ้า อ าเภอบาง

ซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 2,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบา้นมา้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 496,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองขดุใหม่  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลคลองพระยาบนัลอื 

อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 488,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองลากฆอ้น  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาด

บวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 483,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองขนุศรี  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาด

บวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 498,000                      

ค่าปรบัปรุงโครงการ 29,202,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ 14 ซา้ย  พรอ้มอาคาร

ประกอบ ระยะที่ 2  อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมบาน ปตน.พระอนิทราชาและปตร.พระ

อนิทราชา ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 1,550,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงก าแพงกนัน า้เอสเคปพระอนิทราชา (ดา้นหนา้-

ทา้ย) ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 4,446,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ทรบ.คลองเชยีงรากนอ้ย กม.2+700  ต าบล

เชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขดุลอกคลองเชยีงรากนอ้ย ต าบลเชยีงรากนอ้ย 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 1,206,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 5,784,500                 

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 5,784,500                 

งบลงทนุ 5,784,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,784,500                    

ค่าที่ดนิ 5,784,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 5,784,500                    

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 400,752,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 400,752,000              

งบลงทนุ 400,752,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,752,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,752,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้พระมหนิทร ์ต าบลหนองขนาก อ าเภอ

ท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 0 150,000,000                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ปากคลองบางบาล จงัหวดั 0 58,933,200                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร 

จ านวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ โครงการประตู

ระบายน า้ปากคลองระพพีฒัน ์ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั 0 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา ประตูระบายน า้ปากคลองบางบาล

 โครงการประตูระบายน า้ปากคลองบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 1,031,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา ประตูระบายน า้และอาคาร

ประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายน า้ปากคลองระ

พพีฒัน ์ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 0 787,500                      

รายการระดบัที1่: คนัก ัน้น า้ชมุชนบา้นโรง-บา้นขวาง อ าเภอบางบาล จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารป้องกนัตลิง่ทา้ยเขือ่นพระราม 6  อ าเภอท่าเรือ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 30,000,000                   

โครงการคลองระบายน า้หลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 250,000,000              

ก่อสรา้งโครงการคลองระบายน า้หลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 250,000,000              

งบลงทนุ 250,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 200,000,000                 

รายการระดบัที1่: งานขดุคลองระบายน า้หลากพรอ้มอาคารประกอบ กม.

20+500-กม.22+500 ต าบลสนามชยั อ าเภอบางไทร จงัหวดั 0 200,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเตรียมงานเบื้องตน้ ต าบลสนามชยั อ าเภอ

บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 0 50,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 555,000,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 555,000,000              

พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้ภาคกลาง 555,000,000              
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งบลงทนุ 555,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 555,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้กลางคลองระบาย 2 ซา้ย - ป่าสกั กม.

13+610 ต าบลบา้นชา้ง อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 55,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 500,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัก ัน้น า้ริมแม่น า้เจา้พระยาฝัง่ตะวนัตก ต ัง้แต่ 

กม.0+000 - กม.5+116 (ถนนเชือ่ม ส.12 - โรงสูบน า้ที่ 10) ต าบลบา้นพลบั

 อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัก ัน้น า้ริมแม่น า้เจา้พระยาฝัง่ตะวนัตก ต ัง้แต่ 

กม.0+000 - กม.10+700 ( ปตร.4 - โรงสูบน า้ที่ 12) ต าบลสนามชยั อ าเภอ

บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 100,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัก ัน้น า้ริมแม่น า้เจา้พระยาฝัง่ตะวนัตก ต ัง้แต่ 

กม.0+000 - กม.8+100 (คนัคลองส่งน า้ 1ข.ส.8)  ระยะทาง 8.100 

กโิลเมตร อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 110,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัก ัน้น า้ริมแม่น า้เจา้พระยาฝัง่ตะวนัตก  (คลอง

บางบาล) ตัง้แต่ กม.0+000 - กม.7+320 เป็นช่วง ๆ (คนัคลองส่งน า้ 1ข.ส.5

 ) ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัก ัน้น า้ริมแม่น า้เจา้พระยาฝัง่ตะวนัตก ต ัง้แต่ 

กม.0+000 - กม.5+400 เป็นช่วง ๆ (คนัคลองส่งน า้ 1ซ.ส.5 ) ต าบลไทรนอ้ย

 อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัก ัน้น า้ริมแม่น า้เจา้พระยาฝัง่ตะวนัตก ต ัง้แต่ 

กม.0+000 - กม.8+923 เป็นช่วง ๆ  (คนัก ัน้น า้ ส.3 เชือ่มปลายคลองส่งน า้ 

ส.3  ) ต าบลบา้นแพน อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 100,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 53,125,100                

การจดัการน า้ชลประทาน 53,125,100                

การจดัการงานชลประทาน 53,125,100                

งบลงทนุ 53,125,100                

ครุภณัฑ์ 12,650,000                   

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 12,650,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที่ 5 

ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 7 คนั คนั 0 11,300,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจกัรกล

ที่ 5 ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 3 คนั คนั 0 1,350,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,475,100                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,153,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็คลองส่งน า้ 1 ซา้ย - 2 ขวา 

กม. 4+800 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลขา้วเม่า อ าเภอ

อทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 653,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั รายการ 0 653,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 24,672,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 19,681,800                   
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษามหาราช ต าบลหนัสงั อ าเภอบางปะหนั 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 514,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกั

ใต ้ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 799,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั รายการ 0 682,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั รายการ 0 858,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน ต าบลท่าหลวง 

อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 1,180,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานคร

หลวง ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 238,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั รายการ 0 813,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอนครหลวง จงัหวดั รายการ 0 959,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครหลวง ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั รายการ 0 1,049,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาบาง

บาล ต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 503,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั รายการ 0 775,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน ต าบลบา้นป้อม 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 746,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการชลประทาน

พระนครศรีอยธุยา ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั รายการ 0 113,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย .โครงการชลประทาน

พระนครศรีอยธุยา ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา รายการ 0 226,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติ

เหนือ ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 17,000                        

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณหวังาน .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

เจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 163,500                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายซอย จ านวน 22 สาย .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร รายการ 0 967,700                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองสายใหญ่ จ านวน 19 สาย .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร รายการ 0 3,471,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั รายการ 0 1,650,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดั รายการ 0 2,150,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผกัไห่ 

ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 238,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ จ านวน 4 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผกัไห่ ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั รายการ 0 721,400                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 3 สาย .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผกัไห่ ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั รายการ 0 107,800                      
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รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผกัไห่ 

ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 740,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 4,990,300                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองซอย 21 ขวา กม.20+000 .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลน า้เตา้ อ าเภอมหาราช จงัหวดั รายการ 0 151,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยกซอย 3 ซา้ย - 21 ขวา .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบา้นแพรก 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 98,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองแยกซอย 4 ซา้ย - 21 ขวา .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบา้นแพรก 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา - เริงราง .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบา้น

แพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 60,000                        

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

ราง .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโคกกะเทยีม ต าบลส าพะเนียง อ าเภอ

บา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 81,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้ 24 ขวา .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาเริงราง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองระพพีฒันส์ายใหญ่ กม.0+000 - กม.

32+000 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาป่าสกัใต ้ต าบลท่าหลวง อ าเภอ

ท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้สายใหญ่นครหลวง ระยะที2่ 

กม.20+075-กม.37+150 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครหลวง  ต าบล

กระจวิ อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 542,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน คลองส่งน า้ 1ซ.ส.2 .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลทางชา้ง อ าเภอบางบาล จงัหวดั รายการ 0 13,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน คลองส่งน า้ 1ข.ส.2 .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลทางชา้ง อ าเภอบางบาล จงัหวดั รายการ 0 65,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน คลองส่งน า้ ส.3 .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นแพน อ าเภอเสนา จงัหวดั รายการ 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน คลองส่งน า้ ส.4 .โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลน า้เตา้ อ าเภอบางบาล จงัหวดั รายการ 0 84,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน คลองส่งน า้ 1ซ.ส.5 .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอบางบาล จงัหวดั รายการ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน คลองส่งน า้ 1ข.ส.5 .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอบางบาล จงัหวดั รายการ 0 78,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน คลองส่งน า้ 1ซ.ส.6 .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาบางบาล ต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 55,000                        

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองเปรมประชากร .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ต าบลบางกระส ัน้ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั รายการ 0 576,300                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืบริเวณอาคารชลประทาน 37 แห่ง .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบาง

ไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 775,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคนคลองขนุศรี โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา รายการ 0 300,000                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคนคลองลากฆอ้น โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพระยาบรรลอื ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 230,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัรกล ในเขต.โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาผกัไห่ ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั รายการ 0 405,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 13,650,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขยายเขตไฟฟ้าและเกยีรม์อเตอร ์ปตร.และทรบ. 

21 แห่ง .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาเจา้เจด็-บางยีห่น ต าบลบา้นมา้ 

อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 0 13,650,000                   

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ที่ 1 ต าบลกะมงั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 2,310,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,310,300                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 2,310,300                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 2,310,300                 

งบลงทนุ 2,310,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,310,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,310,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารผลติอาหารสตัวน์ า้ และอาคารทดสอบ 

ต าบลโพแตง อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,310,300                    

กรมปศุสตัว ์ 928,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 928,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 928,000                   

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 าบลบางปะหนั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 80,000                     

งบลงทนุ 80,000                     

ครุภณัฑ์ 80,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 80,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลธนู อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 5 80,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 3,351,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,351,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 3,351,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 3,266,000                 

งบลงทนุ 3,266,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,266,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,266,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลา้ 1000000 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลา้ 800000 816,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ไร่ 900 800,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 85,000                     

งบลงทนุ 85,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 85,000                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไร่ 50 85,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,197,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,197,300                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,197,300                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,197,300                 

งบลงทนุ 1,197,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,197,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอลาดบวัหลวง ต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอลาด

บวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 697,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานเกษตรอ าเภออทุยั 

ต าบลธนู อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 697,300                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 886,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 886,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 886,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      
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รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลหอรตันไชย อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1 848,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ต าบลหอรตันไชย อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลหอรตันไชย อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 265,279,500              

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 73,600                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 73,600                     

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ต าบลคลอง

สวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 2 44,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 265,205,900              

โครงการส่งเสริมและอนุรกัษศิ์ลปหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย 265,205,900              

พฒันาและส่งเสริมศิลปหตัถกรรม 265,205,900              

งบลงทนุ 265,205,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 265,205,900                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 265,205,900                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งงานผงับริเวณและกลุม่อาคารชดุพกัอาศยัส าหรบั 

อาจารย ์เจา้หนา้ที่ นกัเรียนศิลปาชพี ชาย-หญงิ  ศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร 

ต าบลโพธิ์แตง อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รวม 3 อาคาร ชดุ 1 265,205,900                 

กรมการขา้ว 98,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 98,000                     

การวจิยัและพฒันาขา้ว 98,000                     

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 98,000                     
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งบลงทนุ 98,000                     

ครุภณัฑ์ 98,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 98,000                        

รายการระดบัที1่: รถไถเดนิตาม ขนาด 14 แรงมา้   ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1 98,000                        

กระทรวงคมนาคม 5,176,348,800            

กรมเจา้ทา่ 276,688,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 203,356,300              

โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 203,356,300              

พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์ 203,356,300              

งบลงทนุ 203,356,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 203,356,300                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 203,356,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัในแม่น า้ป่าสกั ระยะที่ 1 

(ตอนที่ 1) บริเวณช่วง กม 4+000 ถงึ กม.6+000 และ กม.23+000 ถงึ กม.

29+500  ระยะทางประมาณ 4,500 เมตร แห่ง 0 203,356,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 30,132,600                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 29,432,600                

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 29,432,600                

งบลงทนุ 29,432,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,432,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,432,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศ 

(ด าเนินการเอง) ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 1 จ.

พระนครศรีอยธุยา จ านวน 10 ร่องน า้ เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 860000 22,059,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัผกัตบชวา (ด าเนินการเอง) ส านกังานพฒันาและ

บ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 1 จ.พระนครศรีอยธุยา จ านวน ตนั 258000 7,373,600                    

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 700,000                   

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ครุภณัฑ์ 700,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 700,000                      

รายการระดบัที1่: ยานพาหนะเคลือ่นที่บนผวิน า้ (JETSKI) ส านกังานเจา้ท่า

ภูมภิาคที่ 2 สาขาอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา ล  า 1 700,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 43,200,000                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 43,200,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 43,200,000                

งบลงทนุ 43,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 43,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้เจา้พระยา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา ถงึ อ.เมอืงอ่างทอง จ.

อ่างทอง เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 1200000 43,200,000                   

กรมการขนส่งทางบก 1,770,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 400,000                   
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การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 400,000                   

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 400,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอมหาราช ต าบลโรงชา้ง อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      

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 านกังานขนส่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 4,472,822,800            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 4,055,228,900            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 3,440,944,900            

ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง 3,440,944,900            

งบลงทนุ 3,440,944,900            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,440,944,900               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,339,376,900               

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 1 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 7.332 163,861,400                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 2 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 4.87 189,232,300                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 3 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 8.433 235,021,900                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 4 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 5.991 586,887,700                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 5 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 12.5 391,964,600                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 6 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 10.2 753,951,700                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 13 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 5.4 313,314,200                 

รายการระดบัที1่: ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบุรี - 

นครราชสมีา ช่วงที่ 14 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 12.3 705,143,100                 

ค่าควบคุมงาน 101,568,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง

สายบางปะอนิ - สระบุรี - นครราชสมีา 1 101,568,000                 

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 22,500,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 22,500,000                

งบลงทนุ 22,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,500,000                   
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ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง  จ.

พระนครศรีอยธุยา กม. 1.409 22,500,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 506,834,000              

แกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที ่กทม. ปริมณฑล และเมอืงหลกั 102,440,000              

งบลงทนุ 102,440,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,440,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 102,440,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางแยกต่างระดบับางปะอนิ (บางส่วน) จ.

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 102,440,000                 

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 404,394,000              

งบลงทนุ 404,394,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 404,394,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 404,394,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาช ี- บ.หนิกอง 

(329 เดมิ) ตอน บ.ภาช ี- บ.หนิกอง จ.พระนครศรีอยธุยา จ.สระบุรี กม. 14.977 404,394,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาช ี- บ.หนิกอง 

(329 เดมิ) ตอน บ.ภาช ี- บ.หนิกอง ตอน 1 จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 14.977 202,135,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาช ี- บ.หนิกอง 

(329 เดมิ) ตอน บ.ภาช ี- บ.หนิกอง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยธุยา จ. กม. 11.75 202,259,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 24,950,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 24,000,000                

งบลงทนุ 24,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บา้นหวา้ - ภาช ีจ.

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 24,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 950,000                   

งบลงทนุ 950,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 950,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 950,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางประหนั - โคกแดง แห่ง 3 950,000                      

โครงการปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 20,000,000                

ปรบัปรุงการแบง่ทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยธุยา - ไผ่กองดนิ 

จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 40,000,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยส าหรบั Spot 

Check  อยธุยาทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ทา้ยเกาะ - เสนา จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยส าหรบั Spot 

Check อยธุยาทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระส ัน้ - บางปะหนั จ. แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 412,744,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 365,120,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 334,620,000              

งบลงทนุ 334,620,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 334,620,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 334,620,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงอยธุยา กม. 856 73,630,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน า้พระอนิทร ์- หนอง

แค ตอน 2 จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดบัอยธุยา -

 อยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3

  จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาช ี- ท่าเรือ จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3469 ตอน อยธุยา - บางปะอนิ จ.

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน า้พระอนิทร ์ -  หนอง

แค ตอน 1 จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บา้นหวา้ - ภาช ีตอน 1 

จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยธุยา - นครหลวง และ 

ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยธุยา - ไผ่กองดนิ จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน เจา้ปลกุ - บางโขมด จ.

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3454 

ตอน หนา้โคก - เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 34,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3263 

ตอน อยธุยา - ไผ่กองดนิ จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3412 

ตอน บางบาล - ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 96,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 3412 

ตอน อยธุยา - บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,000,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 30,500,000                

งบลงทนุ 30,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,500,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกับางปะอนิ (ขาเขา้) 

จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัลาดบวัหลวง (ขาเขา้)

 จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัวงันอ้ย (ขาออก) จ.

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัอยธุยา (ขาเขา้) จ.

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

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

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงรกัษา Image Processing System(ImPS)

สถานีตรวจสอบน า้หนกัอยธุยา (ขาเขา้) จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

บางปะอนิ (ขาเขา้) จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

อยธุยา (ขาเขา้) จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ลาดบวัหลวง (ขาเขา้) จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

วงันอ้ย (ขาออก) จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัชนิด WIM บริเวณ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัอยธุยา (ขาเขา้) จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 21,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 47,624,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 41,178,000                

งบลงทนุ 41,178,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,178,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 41,178,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบวัหลวง - สาล ี

ตอน 3 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบวัหลวง - สาล ี

และสายทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบวัหลวง - สองพีน่อ้ง จ. แห่ง 2 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง 

ตอน 1 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน า้พระอนิทร ์- 

หนองแค ตอน 4 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3043 ตอน อทุยั - หนองตาโล ่จ.

 พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บา้นหวา้ - ภาช ีตอน 

2 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บา้นหวา้ - ภาช ีตอน 

4 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,984,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดบั

อยธุยา - อยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วงันอ้ย - ทางแยกต่าง

ระดบัอยธุยา ตอน 1 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยธุยา - บางเสด็จ จ. 

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยธุยา - นครหลวง 

ตอน 1 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระส ัน้ - บางปะ

หนั ตอน 3 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,987,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอนิ - อยธุยา 

ตอน 1 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอนิ - อยธุยา 

ตอน 3 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,998,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอนิ - อยธุยา 

ตอน 2 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,994,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอนิ - อยธุยา 

ตอน 4 จ. พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,516,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,346,900                 

งบลงทนุ 2,346,900                 

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี  พรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. จ.พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. จ.

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 97,000                        

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 4,100,000                 

งบลงทนุ 4,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,100,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยธุยา - นครหลวง จ. 

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 4,100,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,849,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 499,000                   

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 499,000                   

งบลงทนุ 499,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 499,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บา้นหวา้ - ภาช ีจ. 

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 499,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงอยธุยา 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 425,066,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 133,540,000              

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 133,540,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 133,540,000              

งบลงทนุ 133,540,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 133,540,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 133,540,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.347 - บ.บางระก า อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยธุยา กม. 2.125 43,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.อย.2008 - บ.ตลาด อ.นครหลวง จ.

พระนครศรีอยธุยา กม. 1.75 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ไก่จน้ อ.ท่าเรือ จ. กม. 2 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.แถว ม.4 - เขือ่นพระราม 6 อ.ท่าเรือ จ.

พระนครศรีอยธุยา กม. 2 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ไมต้รา อ.ลาดบวัหลวง จ.

พระนครศรีอยธุยา กม. 0.9 43,540,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3056 - บ.ตลาด อ.อทุยั จ. กม. 1 9,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 234,319,400              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 8,180,800                 

ยกระดบัมาตรฐานทาง 6,750,000                 

งบลงทนุ 6,750,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,750,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย อย.3046 แยก

ทางหลวงหมายเลข 309 - บ.ตลิง่ชนั อ.วงันอ้ย, บางปะอนิ จ. 0 6,750,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 1,430,800                 

งบลงทนุ 1,430,800                 

ครุภณัฑ์ 450,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง

ชนบทพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า แขวงทาง

หลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 380,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 980,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 980,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทเสนา แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 980,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 208,867,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 208,867,000              

งบลงทนุ 208,867,000              

ครุภณัฑ์ 5,290,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 5,290,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 203,577,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 203,577,000                 
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.5035 แยกสายทางเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา - บา้นปะขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.5026 แยกทางหลวงชนบท อย.

2008 - บา้นตลาด อ.นครหลวง, อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 347

 - บา้นโคก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 

3412 - บา้นแค อ.บางบาล, เสนา, ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง อย.009 สะพานต าบลบางปะหนั อ.บางปะหนั 

จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 669,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง อย.011 สะพานบางไทร อ.บางไทร จ. แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง อย.015 สะพานมนตรี พงษพ์าณิช อ.ท่าเรือ จ.

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,777,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง อย.015 สะพานมนตรี พงษพ์านิช อ.ท่าเรือ จ.

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,168,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง อย.019 สะพานขา้มแม่น า้นอ้ย อ.เสนา จ.

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.3030 แยกทางหลวงหมายเลข 347

 - บา้นชา้งนอ้ย อ.บางปะอนิ, บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง อย.023 สะพานขา้มแม่น า้นอ้ย (วดับางปลา

หมอ) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นดาบ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นดาบ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 309

 - บา้นดอนพทุรา อ.วงันอ้ย, อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 9,790,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 347

 - บา้นบางพระครู อ.บางปะหนั, นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 9,650,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.3049 แยกทางหลวงหมายเลข 340

 - บา้นบางตาเถร อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,210,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อย.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

3263 - บา้นคูส้ลอด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 3,520,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อย.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้น

หนองโสน อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 3.5 22,195,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นขา้ว

งาม อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 2.7 17,478,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อย.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้น

ศาลาลอย อ.ภาช,ี ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 3 13,460,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้น

เกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา กม. 3.1 19,810,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3043 - บา้น

ล าไทร อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 14,700,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา กม. 507 21,250,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 17,271,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 16,224,700                

งบลงทนุ 16,224,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,224,700                   
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,224,700                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,471,700                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4031 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3412 - บา้นแค อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.5025 แยกทาง

หลวงชนบท อย.4044 - บา้นบางปลามา้ อ.บางซา้ย จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3267 - บา้นมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 289,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.3006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 340 - บา้นไมต้รา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 2 305,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.2003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 32 - บา้นโพธิ์สามตน้ อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 317,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.3032 แยกทาง

หลวงหมายเลข 347 - บา้นบางระก า อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 319,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4047 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3412 - บา้นบางหกั อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 2 347,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4044 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3454 - บา้นเจา้เจด็ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 4 509,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3263 - บา้นป้อม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 5 607,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3412 - บา้นบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 6 1,026,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.3011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 347 - บา้นโคก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 2 1,505,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.2008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 33 - บา้นปากแรด อ.นครหลวง, ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 8 1,604,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3412 - บา้นบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 6 1,699,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4021 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3470 - บา้นศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,985,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.5025 แยกทาง

หลวงชนบท อย.4044 - บา้นบางปลามา้ อ.บางซา้ย จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,985,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อย.4036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3412 - บา้นบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,850,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 57,207,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 51,144,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 51,144,000                

งบลงทนุ 51,144,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,144,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 51,144,000                   
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อย.

1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บา้นขา้วงาม อ.วงันอ้ย จ. แห่ง 4 9,730,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อย.

2005 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นดาบ อ.นครหลวง จ. แห่ง 1 1,706,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อย.

3006 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บา้นไมต้รา อ.บางไทร จ. แห่ง 1 4,836,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อย.

3046 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บา้นตลิง่ชนั อ.วงันอ้ย จ. แห่ง 1 1,706,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อย.

4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้นเกาะ อ.บางไทร จ. แห่ง 2 9,619,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อย.

4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บา้นแค อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 3 9,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อย.

4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บา้นบางหกั อ.บางบาล จ. แห่ง 3 4,527,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อย.

5035 แยกสายทางเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา - บา้นปะขาว อ.บางบาล

 จ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 3 9,620,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 6,063,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 6,063,000                 

งบลงทนุ 6,063,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,063,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,063,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

2005 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นดาบ อ.นครหลวง จ. แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

2012 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นกลาง อ.ภาช ีจ.พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 351,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

2027 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นดอนขอ่ย อ.อทุยั จ. แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

2039 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นไก่จน้ อ.ภาช,ี ท่าเรือ จ. แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

2041 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บา้นหนองกรวย อ.ภาช ีจ. แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

3030 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้นชา้งนอ้ย อ.บางปะอนิ จ. แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

3048 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - เทศบาลต าบลราชคราม อ.บางปะอนิ แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

3052 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บา้นปากทางลดั อ.มหาราช จ. แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้นคูส้ลอด อ.เสนา จ. แห่ง 2 718,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บา้นเทพมงคล อ.บางซา้ย จ. แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บา้นมหาราช อ.มหาราช จ. แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

4044 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บา้นเจา้เจด็ อ.เสนา จ. แห่ง 1 397,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

5026 แยกทางหลวงชนบท อย.2008 - บา้นตลาด อ.นครหลวง, อทุยั จ. แห่ง 2 627,000                      
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อย.

5037 แยกทางหลวงชนบท อย.2008 - บา้นชุง้ อ.นครหลวง จ. แห่ง 1 397,000                      

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 4,550,400                 

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 3,118,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 3,118,000                 

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 2,398,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,415,000                 

งบลงทนุ 1,415,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,415,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัธรรมนาวา หมู่ที่ 12 

 ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางประอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 983,000                   

งบลงทนุ 983,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 983,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัเจา้แปดทรงไตรย ์

หมู่ที่ 2 ต าบลมารวชิยั อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 983,000                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 720,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นตลาดเกรียบ หมู่ที่ 8 ต าบลตลาดเกรียบ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นธนู หมู่ที่ 1 ต าบลธนู อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่าหนิ หมู่ที่ 3 ต าบลธนู อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 240,000                      

กรมป่าไม ้ 1,432,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,432,400                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 1,432,400                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 259,000                   

งบลงทนุ 259,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 259,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 259,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลา้ 15000 114,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,173,400                 

งบลงทนุ 1,173,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,173,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,173,400                    
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รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลา้ 307000 890,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไร่ 4 1,900                         

กระทรวงพลงังาน 14,000                     

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 14,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 14,000                     

บริหารจดัการแผนพลงังาน 14,000                     

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 14,000                     

งบลงทนุ 14,000                     

ครุภณัฑ์ 14,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 14,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานพลงังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลเชยีงรากนอ้ย 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 1 14,000                        

กระทรวงพาณิชย์ 404,005,600               

ศูนยส่์งเสริมศิลปาชพีระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) 404,005,600              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 297,500,000              

โครงการการสบืสานคุณค่างานหตัถศิลป์ไทยและต่อยอดเชงิพาณิชยสู่์สากล 297,500,000              

การพฒันาผูป้ระกอบการ เชื่อมโยงเครือขา่ยหน่วยงานและ Value Chain 25,500,000                

งบอดุหนุน 25,500,000                

ค่าใชส้อย 25,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 25,500,000                   

การสนบัสนุนภารกจิของมลูนิธส่ิงเสริมศิลปาชพี ในสมเดจ็พระนางเจา้สริิกติิ์ 

พระบรมราชนีินาถ 120,000,000              

งบอดุหนุน 120,000,000              

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าตู/้ชัน้ ส าหรบัจดัแสดงพสัตราภรณ์ ถนิมพมิพาภรณ์

 ศีรษะโขน อปุกรณ์การแสดง และงานหตัถกรรมต่างๆ ต าบลชา้งใหญ่ 

อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 60,000,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนใหมู้ลนิธส่ิงเสริมศิลปาชพีฯ และศูนยศิ์ลปาชพี

 บางไทรฯ 0 60,000,000                   

ศ.ศ.ป. เป็นศูนยร์วมองคค์วามรูแ้ละอนุรกัษ ์สบืสานศิลปหตัถกรรมไทย 41,000,000                

งบอดุหนุน 41,000,000                

ค่าใชส้อย 41,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 41,000,000                   

ส่งเสริมการพฒันาผลติภณัฑศิ์ลปหตัถกรรมเพือ่การต่อยอดเชงิพาณิชย์ 35,000,000                

งบอดุหนุน 35,000,000                

ค่าใชส้อย 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 35,000,000                   

ส่งเสริมกจิกรรมการตลาดท ัง้ในและต่างประเทศ 76,000,000                

งบอดุหนุน 76,000,000                

ค่าใชส้อย 76,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 76,000,000                   
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 44,411,600                

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 44,411,600                

การพฒันาบคุลากรภาครฐั ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 44,411,600                

งบอดุหนุน 44,411,600                

เงนิเดอืน 44,411,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร 0 44,411,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 62,094,000                

การสรา้งความย ัง่ยนืแก่ผูป้ระกอบการงานศิลปหตัถกรรมและชมุชนหตัถกรรม 62,094,000                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 54,149,600                

งบอดุหนุน 54,149,600                

ค่าใชส้อย 54,149,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน บาท 0 54,149,600                   

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 7,944,400                 

งบอดุหนุน 7,944,400                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,794,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ต าบลชา้งใหญ่ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 8 294,400                      

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบบูรณาการฐานขอ้มูลงานบริการและงาน

สนบัสนุนของ ศ.ศ.ป. เพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจผูบ้ริหาร (EIS) ต าบลชา้ง

ใหญ่ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงระบบพสัดุและครุภณัฑ ์ต าบลชา้งใหญ่ 

อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: การพฒันาระบบส ารองขอ้มูล ต าบลชา้งใหญ่ อ าเภอบาง

ไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 3,000,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens   ต าบลชา้งใหญ่ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 116,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,000

 ANSI Lumens ต าบลชา้งใหญ่ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 34,000                        

กระทรวงมหาดไทย 702,657,700               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 109,351,100              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 298,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 298,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 298,000                   

งบรายจ่ายอื่น 298,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 298,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 108,213,100              

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 108,213,100              

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 104,713,100              

งบลงทนุ 104,713,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,713,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,513,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยัของศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเขต 1 ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 7,513,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 96,700,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยร์าชการ 7 ชัน้ และอาคารจอด

รถยนตศู์นยร์าชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 96,700,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเขต 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลอง

สวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 500,000                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 6,251,500                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 6,251,500                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,251,500                 

การบริหารงานอ าเภอ 6,251,500                 

งบลงทนุ 6,251,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,251,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,994,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบางซา้ย จงัหวดั แห่ง 1 2,109,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบางไทร จงัหวดั แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอบางไทร จงัหวดั แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิงานกลุม่งานความม ัน่คงอ าเภอบางบาล

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 114,000                      



36 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ (แฟลต) อ าเภอบางบาล 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 812,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอบางปะหนั จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 697,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอบางปะหนั จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 71,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอบา้นแพรก จงัหวดั แห่ง 1 482,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,256,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอบา้นแพรก จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,256,800                    

กรมการพฒันาชมุชน 235,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 235,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 235,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 235,000                   

งบลงทนุ 235,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 235,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 235,000                      

กรมทีด่นิ 6,201,100                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 6,201,100                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 6,201,100                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,209,100                 

งบลงทนุ 1,209,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,209,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,209,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

หอรตันไชย อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลท่า

เจา้สนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 361,100                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,992,000                 

งบลงทนุ 4,992,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,992,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 145,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ท่าเจา้สนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 145,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,847,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

หอรตันไชย อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 4,847,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 280,093,800              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 22,387,000                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 22,387,000                

วางและจดัท าผงัเมอืง 21,600,000                

งบรายจ่ายอื่น 21,600,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผงั 1 21,600,000                   
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สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการผงัเมอืง 787,000                   

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั คนั 1 787,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 257,706,800              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 257,706,800              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 257,706,800              

งบลงทนุ 257,706,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,706,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,706,800                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางบาลและปรบัปรุงภูมทิศัน ์

บริเวณวดัธรรมโชติการาม หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นคลงั อ าเภอบาง

บาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 468 เมตร แห่ง 1 19,750,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองรางจระเขแ้ละปรบัปรุงภูมทิศัน ์

หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว แห่ง 1 15,800,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยาและปรบัปรุงภูมทิศัน์

 บริเวณ หมู่ที่ 1 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ความยาว 534 เมตร แห่ง 1 21,935,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางพระครู วดัตาลเอน อ าเภอ

บางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 405 เมตร แห่ง 1 16,040,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ บริเวณสระน า้ หมู่บา้นศิลปาชพีบางไทร

 ศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว แห่ง 1 14,050,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางบาล หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นคลงั

 อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 628 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ 

ระยะ 3) บริเวณ หมู่ที่ 1, 2 ต าบลบา้นโพ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ความยาว 372 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นอ้ย บริเวณท่าดนิแดง หมู่ที่ 2

 ต าบลท่าดนิแดง อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 505 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางบาล หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 

ต าบลบา้นคลงั อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 636 แห่ง 1 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางบาล บริเวณ หมู่ที่ 3 ต าบล

พระขาว อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 498 เมตร แห่ง 1 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองขา้วเม่า พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

 บริเวณโรงเรียนวดัสะแก (สุทธธิรรมาประชาสงเคราะห)์ ต าบลขา้วเม่า 

อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 180 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมสระน า้วงัปลา (ระยะที่ 2) บริเวณ

ศูนยศิ์ลปาชพีบางไทร ต าบลชา้งใหญ่ อ าเภอบางไทร จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ความยาว 176 เมตร แห่ง 1 4,224,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางบาล หมู่ที่ 1 ต าบลพระขาว 

อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3

 ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 1,000 แห่ง 1 24,000,000                   



38 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหมู่ที่ 10 

ต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความ แห่ง 1 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ลพบุรี บริเวณวดัทอง ต าบล

ขวญัเมอืง อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 195 เมตร แห่ง 1 4,290,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางบาล หมู่ที่ 2 ต าบลกบเจา 

อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 600 เมตร แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหมู่ที่ 3 - หมู่

ที่ 4 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 300,525,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,412,800                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,412,800                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,412,800                 

งบลงทนุ 1,412,800                 

ครุภณัฑ์ 1,412,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 353,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 16 353,600                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 16 68,800                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 16 88,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 32 54,400                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 16 46,400                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 32 96,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,059,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 16 1,059,200                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 16 352,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 16 256,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 16 144,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบล

คลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 32 121,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 32 185,600                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 298,358,600              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 45,298,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 45,298,000                

งบอดุหนุน 45,298,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,298,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 45,298,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นโพธิ์เอน หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์เอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์

เอน อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 16 เมตร ยาว  26  เมตร

 หมู่ที่ 12 ต าบลเชยีงรากนอ้ย เทศบาลต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะ

อนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,778,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 45 เมตร

 บา้นโรงเจา้ หมู่ที่ 6 ต าบลสามเรือน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเรือน 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,640,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 180 เมตร

 บา้นโรงออ้ หมู่ที่ 8 ต าบลตลาดเกรียบ เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,785,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 23 เมตร ยาว 45 เมตร

 หนา้โรงเรียนวเิชยีรกลิน่สุคนธ ์หมู่ที่ 4 ต าบลล าไทร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นหวัไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลหวัไผ่ เทศบาลต าบลมหาราช อ าเภอ

มหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,785,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 59 เมตร ยาว 72 เมตร 

บา้นสามขา หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นกรด เทศบาลต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะ

อนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,745,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 36 

เมตร บา้นเกาะเกดิ หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะเกดิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะ

เกดิ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,550,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 80 เมตร 

สนง.เทศบาลต าบลอทุยั หมู่ที่ 12 ต าบลอทุยั เทศบาลต าบลอทุยั อ าเภอ

อทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,500 ตาราง

เมตร บา้นทอ้งคุง้ หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นเลน เทศบาลต าบลปราสาททอง 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,884,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 45 เมตร ยาว 60 เมตร

 บา้นท่าชา้งเหนือ หมู่ที่ 4 ต าบลท่าชา้ง เทศบาลต าบลอรญัญกิ อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 225,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 25 เมตร 

ยาว 30 เมตร บา้นพรานนก หมู่ที่ 2 ต าบลโพสาวหาญ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโพสาวหาญ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,455,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว 46 

เมตร บา้นโพธิ์เอน หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นโพธ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

โพธ ์อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 705,000                      

รายการระดบัที2่:  ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 30 เมตร

 บา้นชา้งใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลชา้งใหญ่ เทศบาลต าบลราชคราม อ าเภอบาง

ไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,192 ตาราง

เมตร วดับางบาล หมู่ที่ 5 ต าบลบางบาล เทศบาลต าบลบางบาล อ าเภอ

บางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,760,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 28 เมตร 

ยาว 114 เมตร บา้นรางจรเข ้หมู่ที่ 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลรางจรเข ้

ต าบลรางจรเข ้อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,489,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 40 เมตร 

ยาว 60 เมตร บา้นวงัตาม ัน่ หมู่ที่ 7 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคานหาม 

ต าบลคานหาม อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,790,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 23 เมตร 

ยาว 43 เมตร บา้นหนองใหญ่ 1 เทศบาลต าบลลาดชะโด ต าบลหนองน า้

ใหญ่ อ าเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 23 เมตร ยาว 43 เมตร 

บา้นคูคลอง  หมู่ที่ 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคู ต าบลนาคู อ าเภอผกั

ไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,927,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 23,507,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 693,000                   

งบอดุหนุน 693,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 693,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 693,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองตาอู ๋ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 13,063 

ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นแค องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแค 

อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 693,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 22,814,000                

งบอดุหนุน 22,814,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,814,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 22,814,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 7 บา้นมะขามโพลง ต าบลท่าเจา้สนุก ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเจา้สนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บา้นไก่จนั ต าบลท่าหลวง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 702,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

(หอถงัสูง) หมู่ที่ 4 บา้นเหนือ ต าบลบา้นร่อม  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นร่อม อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,115,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10 บริเวณหนา้ที่

ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาลอย ต าบลศาลาลอย องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศาลาลอย อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 576,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นหนามเตย ต าบลโคกชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกชา้ง 

อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,220,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บา้นกติติลาวลัย ์ต าบลบา้นกรด เทศบาลต าบลบา้น

กรด อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,237,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 5 บา้นสามขา ต าบลบา้นกรด เทศบาลต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะ

อนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,307,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นหนา้แพ ต าบลบา้นกรด เทศบาลต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบาง

ปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,307,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

บริเวณหลงัป้อมต ารวจ หมู่ที่ 4 ชมุชนทอ้งคุง้ ต าบลบา้นสรา้ง เทศบาล

ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,307,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 3 ชมุชนราชสริิมงคล ต าบลบา้นเลน ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลปราสาททอง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั แห่ง 1 1,184,800                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 3 ชมุชนบางหงษ ์ต าบลบา้นเลน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลปราสาททอง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,184,800                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 9 บา้นทุ่งศรีโพธิ์ ต าบลบางประแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บางประแดง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 1 บา้นปากคลองวดัแจง้ ต าบลคลองตะเคียน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคลองตะเคียน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,048,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นวงัตอง ต าบลชายนา องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,551,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,223,500                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 3,223,500                 

งบอดุหนุน 3,223,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,223,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 3,223,500                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จ าปา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปา อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

 เทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

วดับา้นร่อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแดง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศาลา

ลอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาลอย อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บ่อแร่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์เอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์เอน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นคร

หลวง เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ชุง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชุง้ อ าเภอนครหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

มเหยงค ์เทศบาลต าบลอรญัญกิ อ าเภอนครหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สวนกลว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ปรีดาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลา อ าเภอนครหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ละมดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากจ ัน่ อ าเภอนครหลวง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัพฒันา 

อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุคน

ธาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศรี

บางไทร เทศบาลต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นราช

คราม เทศบาลต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางยีโ่ท อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่าคา

เจริญวทิยา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกชา้ง อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กระแชง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ม่วงหวาน เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัพระขาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขลอ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขลอ้ 

อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัอนิกลัยา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นลี ่อ  าเภอบางปะหนั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัน า้ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

นนทรีย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพทุเลา อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันาค 

เทศบาลต าบลบางปะหนั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

เดื่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปะหนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปะหนั 

อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบางปะอนิ เทศบาลต าบลบางปะอนิ อ าเภอบางปะอนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาธรรม เทศบาลต าบลบางกระส ัน้ อ าเภอบางปะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สรา้ง เทศบาลต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกาะเกดิ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกดิ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตลาด

เกรียบ เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัยม อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุทธิ

จริาราม เทศบาลต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัสามเรือน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนอน

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ราษฎรนิ์รมติร องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบางปะอนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลพระอนิทราชา เทศบาลต าบลพระอนิทราชา อ าเภอบางปะ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัวเิวกวายพุดั เทศบาลต าบลคลองจกิ อ าเภอบางปะอนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลปราสาททอง เทศบาลต าบลปราสาททอง อ าเภอบางปะอนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบา้นแพรก เทศบาลต าบลบา้นแพรก อ าเภอบา้นแพรก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัโพธิ์(ผกัไห่วทิยาคาร) เทศบาลเมอืงผกัไห่ อ าเภอผกัไห่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลลาดชะโด เทศบาลต าบลลาดชะโด อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแค องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแค ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัลาดชดิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดชดิ อ าเภอผกัไห่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเสอื

ขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพระ

งาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

คลองตะเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองตะเคียน อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงอโยธยา (วดัประดู่) เทศบาลเมอืงอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท า

ใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อารมณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพธุ

ไธศวรรย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาลม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนัตรา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสระบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง

สระบวั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลมุพล ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลนครพระนครศรีฯ เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

ขอ่ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกม่วง อ าเภอภาช ี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

เจริญธรรม เทศบาลต าบลภาช ีอ าเภอภาช ี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ลอ้ม ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

บวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระแกว้ อ าเภอภาช ี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

เป้า องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน า้ใส อ าเภอภาช ี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัผดุงธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลระโสม อ าเภอภาช ี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจวิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระจวิ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

แพน เทศบาลต าบลสามกอ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสาม

ตุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามตุ่ม อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาลวดัเจา้เจด็นอก เทศบาลต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดักระโดงทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเสนา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมาร

วชิยั เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโบสถ์

 (วงศพ์านิช) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแพน อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหวั

เวยีง เทศบาลต าบลหวัเวยีง อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลรางจรเข ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลรางจรเข ้ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัไชยภูม ิองคก์ารบริหารส่วนต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าตอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตอ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลมหาราช เทศบาลต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บางสงบ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางนา อ าเภอมหาราช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลโรงชา้ง เทศบาลต าบลโรงชา้ง อ าเภอมหาราช จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปาก

คลองเมฆ เทศบาลต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหญา้

ไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็รอซดี ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวัหลวง  ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัลาดประทุมคงคาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลกัชยั 

อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หงส์

ประภาสประสทิธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงิหนาท อ าเภอลาดบวัหลวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัลาด

บวัหลวง เทศบาลต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระยาบนัลอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระยา

บนัลอื อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชะแมบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชะแมบ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หมู่บา้น

เจษฎา 7  องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงล  าตาเสา เทศบาลเมอืงล  าตาเสา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัตะเภา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนัตะเภา 

อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อารมณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจฬุา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพยอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพยอม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนบัทบึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนบัทบึ 

อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        



48 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ดอนพดุซา องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามบณัฑติ อ าเภออทุยั  จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

สาวหาญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพสาวหาญ อ าเภออทุยั  จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลอทุยั เทศบาลต าบลอทุยั อ าเภออทุยั  จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัขนุ

ทพิย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลธนู อ าเภออทุยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน า้สม้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

น า้สม้ อ าเภออทุยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขา้วเม่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลขา้วเม่า ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เชาวน์

วศั องคก์ารบริหารส่วนต าบลคานหาม อ าเภออทุยั  จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนวดัโตนดเตี้ย เทศบาลต าบลอทุยั อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบา้นสรา้ง เทศบาลต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลปราสาททอง เทศบาลต าบลปราสาททอง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 7,200,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 7,200,000                 

งบอดุหนุน 7,200,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากท่า 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 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคู อ าเภอผกัไห่ คนั 1 2,400,000                    



49 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 219,130,100              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 827,700                   

งบอดุหนุน 827,700                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 181,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ตวั 1 181,700                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตวั 1 181,700                      

รายการระดบัที3่: โตะ๊วางเครื่องมอืแพทย ์สถานีอนามยัต าบลบางนม

โค เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 1 9,700                         

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

สถานีอนามยัต าบลบางนมโค เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: ชดุขูดหนิน า้ลาย (ทนัตกรรม) สถานีอนามยัต าบล

บางนมโค เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 32,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องมอืฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ สถานีอนามยั

ต าบลบางนมโค เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 11,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องตดัหญา้แบบขอ้อ่อน สถานีอนามยัต าบลบาง

นมโค เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 11,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 635,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง แห่ง 1 635,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัที่ถา่ย

โอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 635,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกั สถานีอนามยัต าบลบาง

นมโค เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกั (บา้นแฝด) สถานีอนามยั

ต าบลบางนมโค เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดั แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงซอ่มแซมรัว้ สถานีอนามยัต าบลบางนมโค 

เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที3่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีอนามยั สถานีอนามยัต าบล

บางนมโค เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดั แห่ง 1 90,000                        

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 192,448,000              

งบอดุหนุน 192,448,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 192,448,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 192,448,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อย.ถ.109.01 สายบา้นสวนหลวง ปากท่า หมู่ที่ 1 

ต าบลปากท่า กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,701.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 7,971,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ดว้ยวสัดุ

แอสฟลัทต์ิก รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อย.ถ.148-19 สายบา้นหนอง

กระเบยีน หมู่ที่ 7 เชือ่มต่อกบัหมู่ที่ 8 บา้นหนองขนาก ต าบลหนองขนาก

 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,048 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 1,196,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อย.ถ.2068 สาย 15 โคง้ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 1,10 บา้นคลา้

พฒันา, สวนอนนัตพ์ฒันา ต าบลบางไทร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,880 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดั สาย 1 5,150,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อย.ถ.49-002 สายหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 2,3 ต าบลเกาะเกรียน 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เกาะเกรียน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 3,547,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อย.ถ.52-013 สายวดัชมุพล หมู่ที่ 13 ต าบลคลองตะเคียน กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองตะเคียน

 อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 1,794,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อย.ถ107-05 สายถนนเลยีบคลองววั หมู่ที่ 10 บา้นทุ่งปากกราน ต าบล

ปากกราน กวา้ง 4 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 0.25 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากกราน อ าเภอ สาย 1 2,925,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อย.ถ54-004 สายเลยีบคลองพสินธิ์ตะวนัตกฝัง่ใต ้หมู่ที่ 

4,5,7 (ฝัง่ใต)้ ต าบลคลองพระยาบนัลอื กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,700 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอ

ลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 6,733,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อย.ถ154-22 สายบา้นหลกัชยั - บา้นคลองโมง 

หมู่ที่ 6 ต าบลหลกัชยั กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลกัชยั อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั สาย 1 7,770,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อย.ถ154-35 สายบา้นบวัหว ัน่ - บา้นคลองญีปุ่่ น

เหนือ หมู่ที่ 4,5 ต าบลหลกัชยั กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลกัชยั อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั สาย 1 9,563,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อย.ถ 61-003เ สายเลยีบคลองสาน (ฝัง่ตะวนัตก) หมู่ที่ 2 

บา้นคลองขดุ ต าบลชายนา มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,400 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 2,677,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยปูผวิ

ทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 บา้นศาลาลอย ต าบลศาลาลอย 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,776 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาลอย 

อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 9,100,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายเขา้วดัสงา่งาม หมู่ที่ 1 ต าบลบางไทร หมู่ที่ 5 ต าบลบางพล ีกวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลบางไทร อ าเภอ

บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 3,140,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเกา้

เลี้ยว บา้นขา้งวดั หมู่ที่ 1 ต าบลบางยีโ่ท กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 2,858 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุ กวา้งขา้งละ 0.30 เมตร พรอ้ม

ท่อระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางยีโ่ท อ าเภอบางไทร จงัหวดั สาย 1 8,984,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบคลอง สปก.

 หมู่ที่ 6,4,8 ต าบลไผ่พระ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่พระ อ าเภอบางไทร จงัหวดั สาย 1 4,612,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

เลยีบคลองเปิด หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ต าบลโพแดง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,145

 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพแตง อ าเภอบางไทร สาย 1 5,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณสายคนัคลอง

 หมู่ที่ 7, 9 บา้นน า้แปลง,บา้นน า้เรียง ต าบลหนองน า้ใหญ่ กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลลาดชะโด อ าเภอผกัไห่ สาย 1 1,164,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบล าราง

หนองโน หมู่ที่ 6 บา้นหนองโน ต าบลลาดงา กวา้ง 4 เมตร ยาว 900 

เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดงา อ าเภอเสนา สาย 1 2,321,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายวดัโตนด - สถานีรถไฟมาบพระจนัทร ์หมู่ที่ 11 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,411 เมตร หนา 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขา้วเม่า อ าเภอ

อทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นวงั

ปลวกแดง - บา้นโรงเจา้คุณ หมู่ที่ 3,7 ต าบลบา้นหบี มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

6,100 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหบี อ าเภออทุยั จงัหวดั สาย 1 3,708,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สาย อย. 2019 สายแม่ลา ถงึสามไถ หมู่ที่ 7 ต าบลพระ

นอน บา้นหวัคุง้ไทย เชือ่มต่อกบั หมู่ที่ 5 ต าบลท่าชา้ง มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 22,480 ตารางเมตร เทศบาลต าบลอรญัญกิ อ าเภอนครหลวง สาย 1 9,822,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 9 

ต าบลปลายกลดั กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,370 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

11,850 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 6,674,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 10

 ต าบลปลายกลดั กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 4,550 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลายกลดั อ าเภอบาง

ซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 2,502,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายคนัก ัน้น า้ชลประทาน หมู่ที่ 4 ต าบลบางไทร ถงึ หมู่ที่ 2 ต าบลบาง

พล ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,495 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 14,970 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดั สาย 1 7,150,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยปูลาด

ยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายเลยีบคนัคลอง หนา้วดัสงา่งาม หมู่ที่ 3 

ถงึ หมู่ที่ 4 ต าบลกกแกว้บูรพา กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,280 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลไผ่พระ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 2,497,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยปูลาด

ยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายเลยีบคลอง สปก. หมู่ที่ 2,3,4,6 ต าบล

ไผ่พระ และ หมู่ที่ 3 ต าบลกกแกว้บูรพา กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,935 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,740 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลไผ่พระ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 7,445,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยการปูพาราแอส

ฟลัทค์อนกรีต สายเขา้วดัโพธิ์แตงใต ้หมู่ที่ 3 ต าบลโพแตง กวา้ง 6 ยาว 

1,265 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,590 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพแตง อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 3,650,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรลาดยางยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต หมู่ที่ 6 - 7 ต าบลพระขาว มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,072 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล จงัหวดั สาย 1 4,430,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายบริเวณชมุชนตลาดบา้นสรา้ง หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นสรา้ง กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 155 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 930 ตารางเมตร

 เทศบาลต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 บริเวณซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นสรา้ง กวา้ง 6 เมตร ยาว 604 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,624 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิคอนกรีตเสริมเหลก็โดยปู

ยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นหางสาลา ต าบลสองหอ้ง กวา้ง 4

 เมตร ยาว 1,165 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,660 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองนอ้ย อ าเภอบา้นแพรก สาย 1 2,210,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิคอนกรีตเสริมเหลก็โดยปู

ยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยชนั ต าบลคลองนอ้ย กวา้ง 

4 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,520 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองนอ้ย อ าเภอบา้นแพรก สาย 1 1,670,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

หมู่ที่ 1,3 ต าบลล าตะเตียน กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 5,461,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

หมู่ที่ 1,5 ต าบลล าตะเคียน กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 7,100,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

หนองยาว หมู่ที่ 11 ต าบลโคกม่วง เชือ่มต่อบา้นหนองผหีลอก หมู่ที่ 1 

ต าบลภาช ีกวา้ง 5.50 เมตร ยาว 2,462 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

13,541 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกม่วง อ าเภอภาช ี สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยปูผวิทางยางพารา

แอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 8 - 7 ต าบลไผ่ลอ้ม กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 2,677,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

เลยีบคลองชลประทาน คลอง 26 หมู่ที่ 1 และ 2 ต าบลวงันอ้ย กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 29,880 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงันอ้ย อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั สาย 1 4,065,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

บริเวณถนน กรป.กลาง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 ต าบลสามกอ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลสามกอ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 6,417,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายบา้นครูเอีย่ม หมู่ที่ 2 ต าบลดอนทอง กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,835 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,340 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทอง อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 3,459,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายป่ินทอง หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นแถว กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,380 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,900 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทอง อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 6,513,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต หมู่ที่ 5 บา้นเลยีบ ต าบลบา้นแพน กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 202 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 909 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นแพน อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 586,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต หมู่ที่ 3 บา้นเลยีบ ต าบลบา้นโพธิ์ กวา้ง 4 เมตร ยาว 430 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,720 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาย 1 837,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต หมู่ที่ 1 - 2 บา้นโพธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,396 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเสนา จงัหวดั สาย 1 1,654,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยการปู

ผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 5 บา้นไผ่ขวาง ต าบลลาด

งา กวา้ง 3 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 1,335 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดงา อ าเภอเสนา จงัหวดั สาย 1 734,000                      

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 25,854,400                

งบอดุหนุน 25,854,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,854,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 25,854,400                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,379,800                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.วดัแกว้สุวรรณ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ลอ้ม 

(ร.ร.วดัหวัคุง้) องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอภาช ีจงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.วดัโบสถ ์(วงศพ์านิช) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแพน อ าเภอเสนา จงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันาคสโมสร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลไผ่พระ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.วดักระโดงทอง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลตานิม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตานิม อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,410,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

ตน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลโรงชา้ง เทศบาล

ต าบลโรงชา้ง อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเรือแขง่ เทศบาลต าบลนคร

หลวง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,064,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองพระยาบนัลอื องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมอืงผกัไห่ เทศบาลเมอืง

ผกัไห่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 3,032,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 753,800                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 753,800                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 399,000                   

งบลงทนุ 399,000                   

ครุภณัฑ์ 360,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 3 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอบา้น

แพรก ต าบลบา้นแพรก อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 39,000                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 354,800                   

งบลงทนุ 354,800                   

ครุภณัฑ์ 354,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 354,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบล

คลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 20,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 6 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 6 22,800                        

กระทรวงยตุธิรรม 5,421,200                 

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 272,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 272,300                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 49,000                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 49,000                     

งบลงทนุ 49,000                     

ครุภณัฑ์ 49,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 20,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 13,400                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ี ขนาด  5 แรงมา้ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 13,400                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 223,300                   

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 223,300                   

งบลงทนุ 223,300                   

ครุภณัฑ์ 223,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 59,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ตวั 20 16,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 18 น้ิว  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ตวั 15 33,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 112,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 3 54,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา

 อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 33,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 5,148,900                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,619,600                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,619,600                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,619,600                 

งบลงทนุ 2,619,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,619,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,619,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง ทณัฑสถานวยั

หนุ่มพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 2,619,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,529,300                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 2,529,300                 

ควบคุมผูต้อ้งขงั 2,529,300                 

งบลงทนุ 2,529,300                 

ครุภณัฑ์ 2,529,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 400,800                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 12 ช่อง ทณัฑ

สถานวยัหนุ่มพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 10 78,000                        

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

แผ่นต่อนาท ีทณัฑสถานวยัหนุ่มพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทณัฑสถานวยัหนุ่ม

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 32,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ทณัฑสถานวยัหนุ่ม

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน   ทณัฑสถานวยัหนุ่มพระนครศรีอยธุยา  

ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษ

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ตู ้ 13 102,700                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 950,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขยะ  ขนาด  1  ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์แบบเปิด

ขา้งเททา้ย   เรือนจ ากลางพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1 950,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 98,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ เรือนจ ากลาง

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ตู ้ 2 98,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ มอเตอรไ์ฟฟ้า 45 KW ทณัฑสถานวยัหนุ่ม

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 480,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 115,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์เรือนจ ากลาง

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 115,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 485,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทห์อ้งเยีย่มญาติผูต้อ้งขงั  ทณัฑ

สถานบ าบดัพเิศษพระนครศรีอยธุยา  ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 485,500                      

กระทรวงแรงงาน 5,747,800                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 36,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 36,800                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 36,800                        

กรมการจดัหางาน 1,402,200                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 736,700                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     
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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 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 121,700                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 15,700                     

งบด าเนินงาน 15,700                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,700                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 4,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,200                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 25,900                     

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 25,900                     

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 25,900                     

งบลงทนุ 25,900                     

ครุภณัฑ์ 25,900                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี ส านกังานจดัหางานจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 25,900                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 639,600                   

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                         
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 583,000                   

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 569,500                   

งบด าเนินงาน 569,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 566,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 563,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 563,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,970,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,970,800                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,970,800                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 2,970,800                 

งบลงทนุ 2,970,800                 

ครุภณัฑ์ 2,970,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,970,800                    

รายการระดบัที1่: เกจวดัความดนัสารท าความเยน็แบบดจิติอล  ต าบลบาง

ระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกกัเกบ็และฟ้ืนฟูสภาพสารท าความเยน็ R-12, 

R-134a  ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 373,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สารท าความเยน็แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลบาง

ระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มจดุเฉพาะงานเคาะแบบเคลือ่นที่  ต าบลบาง

ระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 200 แอมป์ 

ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 800,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสภาพสารท าความเยน็ แบบวเิคราะห ์ต าบล

บางระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเติมน า้มนัเกยีรแ์บบลอ้เลือ่น ต าบลบางระก า อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบแนวเชือ่มดว้ยการดดัโคง้และการตีหกั  

ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดท่อชลิเลอร ์ ต าบลบางระก า อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 196,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าระบบเป็นสุญญากาศแบบ 2 ชัน้ (แบบฉุด

โดยตรง) ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจสุารท าความเยน็แบบอตัโนมตัิ  ต าบลบางระก า

 อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจสอบการรัว่แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลบาง

ระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 19,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจสอบแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้ารถยนต ์ 

ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งระบบสารท าความเยน็ดว้ยสาร R-141B  ต าบล

บางระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นและอณุหภูมแิบบตวัเลข  ต าบลบาง

ระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเร็วลม  ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณลมส่ง  ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัจารบแีบบลอ้เลือ่น ต าบลบางระก า อ าเภอนคร

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัอากาศขนาด 300 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบาง

ระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างยนตท์ ัว่ไป จ านวน 200 ชิ้น  ต าบลบาง

ระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัละเอยีดส าหรบัช่างยนต ์ต าบลบางระก า 

อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสอบการรัว่ของสารท าความเยน็ดว้ยแกส๊

ไนโตรเจน  ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเติมสารท าความเยน็ R-134a ต าบลบางระก า อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั แบบ

อนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้) ต าบลบางระก า

 อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 76,000                        

รายการระดบัที1่: ปืนพ่นสพีรอ้มกาแบบใชแ้รงโนม้ถว่งชนิด HVLP ต าบล

บางระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 38,000                        

รายการระดบัที1่: ปืนพ่นสพีรอ้มกาแบบแรงดูดชนิด HVLP   ต าบลบาง

ระก า อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: แผงอบสอีนิฟราเรด  ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสุญญากาศแบบดจิติอล  ต าบลบางระก า อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 15,000                        

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 1,338,000                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,338,000                 

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 1,338,000                 

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ของ 

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ต าบล

คลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1 1,288,000                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 119,679,300               

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 72,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 72,600                     

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 72,600                     

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 33,000                     

งบลงทนุ 33,000                     

ครุภณัฑ์ 33,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 1 33,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 39,600                     

งบลงทนุ 39,600                     

ครุภณัฑ์ 39,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ ชดุ 2 39,600                        

กรมศิลปากร 119,606,700              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 98,094,000                
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โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 98,094,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 98,094,000                

งบลงทนุ 98,094,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 98,094,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 35,300,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาอทุยานประวตัิศาสตร์

พระนครศรีอยธุยา ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั แห่ง 30 28,980,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะโบราณสถานป้อมประตูขา้วเปลอืก ต าบลท่าวาสุกรี 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมแท่นฐานโบราณวตัถ ุตูจ้ดัแสดงและปรบัปรุง

บอรด์นิทรรศการ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ จนัทรเกษม ต าบลหวัรอ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงการจดัเกบ็โบราณวตัถปุระเภทหนิ 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ จนัทรเกษม ต าบลหวัรอ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 62,794,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารจดัแสดงเครื่องทองอยธุยา 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา ต าบลประตูชยั อ าเภอ หลงั 1 32,794,000                   

รายการระดบัที1่: จดัแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทองอยธุยา 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา  ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 11,000,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม 11,000,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคกลาง 11,000,000                

งบลงทนุ 11,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,000,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุคน้ขดุแต่งทางโบราณคดแีละเสริมความม ัน่คง

โบราณสถานวดัโคกหริญั   ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จงัหวดั แห่ง 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาวดัถนนจนี ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะโบราณสถานภายในคลองท่อ ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 4,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 10,512,700                

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 10,385,000                

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 10,385,000                

งบลงทนุ 10,385,000                

ครุภณัฑ์ 385,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 284,700                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ส านกัศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยธุยา 

ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 5 27,500                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกัศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยธุยา 

ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีส านกัศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยธุยา ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่น ส านกัศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยธุยา 

ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกัศิลปากรที่ 3 

พระนครศรีอยธุยา ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ส านกัศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยธุยา ต าบล

ประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 4,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 66,000                        

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบั (โดรน)  ส านกัศิลปากรที่ 3 

พระนครศรีอยธุยา ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ไม่นอ้ยกวา่ความละเอยีด

 20.2 ลา้นพเิซล ส านกัศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยธุยา ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 1 26,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 34,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระยะทางดว้ยเลเซอร ์ส านกัศิลปากรที่ 3 

พระนครศรีอยธุยา ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: ตลบัเมตรเลเซอร ์ส านกัศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยธุยา 

ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 5,300                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยธุยา ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 30 10,000,000                   

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 127,700                   

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 127,700                   

งบลงทนุ 127,700                   

ครุภณัฑ์ 127,700                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

จนัทรเกษม  ต าบลหวัรอ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 118,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเลน่ DVD  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ จนัทรเกษม  

ต าบลหวัรอ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา

  ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 34,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  180

 น้ิว พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา  ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA           

ขนาด 3,000  ANSI Lumens  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา  

ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: ชดุไฟสตูดโิอ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา  

ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 19,300                        

กระทรวงศึกษาธิการ 3,712,690,834            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 394,403,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 2,084,600                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 2,084,600                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 2,084,600                 

งบรายจ่ายอื่น 2,084,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 2,084,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 42,177,700                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 42,177,700                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 13,050,800                

งบอดุหนุน 13,050,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,050,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 11,882,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,168,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 29,126,900                

งบอดุหนุน 29,126,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,126,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 28,058,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,068,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 768,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 768,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 768,000                   

งบรายจ่ายอื่น 768,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 768,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 344,785,500              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 344,785,500              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 20,778,300                

งบอดุหนุน 20,778,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,778,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,370,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,460,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 13,948,100                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 324,007,200              

งบอดุหนุน 324,007,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 324,007,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 276,461,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 15,575,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 9,257,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 9,003,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 13,710,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,588,000                 
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นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,633,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,633,500                 

งบลงทนุ 2,633,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ี

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุ

พล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ี

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,000                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,370,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา   ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั รายการ 1 1,370,000                    

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ี

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ี

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 172,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 172,000                   

งบลงทนุ 172,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 172,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 172,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงลานคอนกรีตเสริมเหลก็  ส านกังาน กศน.

อ าเภอมหาราช  ต าบลหวัไผ่  อ าเภอมหาราช  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 172,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 988,800                   

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 988,800                   

งบลงทนุ 988,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 988,800                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 176,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้ตาขา่ยกนันกพริาบและติดต ัง้รางน า้ฝนสแตนเลส 

 หอ้งสมดุประชาชนอ าเภอผกัไห่  ต าบลตาลาน  อ าเภอผกัไห่  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 114,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้ระบบไฟฟ้าอาคาร  หอ้งสมดุประชาชนอ าเภอผกั

ไห่  ต าบลตาลาน  อ าเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เฟส 1 62,600                        

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 812,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชน เฉลมิราชกมุารี  ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 511,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอภาช ีต าบล

ภาช ีอ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 244,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอมหาราช 

ต าบลหวัไผ่ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 56,000                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 494,479,934              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,546,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,546,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,546,154                 

งบด าเนินงาน 1,546,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,546,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,546,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,400                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบางปะ

หนั ต าบลบา้นลี ่อ  าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนวเิชยีร

กลิน่สุคนธอ์ปุถมัภ ์ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 312,517,260              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 279,888,000              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 279,888,000              

งบอดุหนุน 279,888,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 279,888,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 62793 279,888,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 62793 39,355,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 62793 22,158,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 62793 22,796,200                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 62793 32,955,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 62793 162,622,000                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 32,629,260                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 19,748,700                

งบลงทนุ 19,748,700                

ครุภณัฑ์ 8,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดันาคู (จนัทศึกษาคาร) ต าบลนาคู อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัลาดประทุมคงคาราม ต าบลหลกัชยั อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัไมต้ราสมาชกิาราม ต าบลไมต้รา อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัช่างเหลก็ (พบูิลเกยีรต)ิ ต าบลช่างเหลก็ อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโสภณเจติการาม ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัไก่ ต าบลหนัสงั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเรือแขง่ (ประชาอปุถมัภ)์ ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัดอนพฒันาราม ต าบลวงัพฒันา อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดับางซา้ยนอก ต าบลเต่าเลา่ อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับางซา้ยใน ต าบลแกว้ฟ้า อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดักระแชง ต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสงา่งาม ต าบลบางพล ีอ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัทางยาว ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัน า้เตา้ (อดุมราษฎรนิ์มติ) ต าบลน า้เตา้ อ าเภอบางบาล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัค่าย (เลก็จฬุาประชานุสรณ์) ต าบลขวญัเมอืง อ าเภอบางปะหนั 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเทพอปุการาม(อปุ อุ่นพฒันาประชาสรรค)์ ต าบลบางปะหนั 

อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัยม ต าบลวดัยม อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพลบั (วสุิทธวิงัราช) ต าบลบา้นพลบั อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเชงิท่า ต าบลเกาะเกดิ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนราษฎรบ์  ารุง ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัขนอนบา้นกรด ต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับา้นหวา้ (ชมพูวทิยา) ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัทา้วอู่ทอง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัดอนลาน ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโพธิ์ (ผกัไห่วทิยาคาร) ต าบลผกัไห่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัลาดชดิ (ลาดชดิวทิยาคาร) ต าบลลาดชดิ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัระโสม ต าบลระโสม อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัปากคลอง (ประชามหาราช) ต าบลหวัไผ่ อ าเภอมหาราช จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเจา้ปลกุ (เติมรฐัประชาสรรค)์ ต าบลเจา้ปลกุ อ าเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนรอซดี ีต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอปุลพนัธุโ์รจนประสทิธิ์ ต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอลาดบวัหลวง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัลาดบวัหลวง (สหมติรศึกษา) ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัธรรมจริยา ต าบลขา้วงาม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดับา้นแพน ต าบลสามกอ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนจรสัวทิยาคาร (มติรภาพที่ 57) ต าบลบา้นหลวง อ าเภอเสนา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัเจา้เจด็ใน ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแถววทิยาคาร ต าบลบา้นแถว อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนลาดงาวทิยาคม (ปล ัง่ ฤกษจ์าร)ี ต าบลลาดงา อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัโบสถ(์ศุภพทิยาคาร) ต าบลบา้นกระทุ่ม อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหวัเวยีง ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัป่ินแกว้ ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนท่าหลวงวทิยานุกูล ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,148,700                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,148,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าหลวงวทิยานุกูล ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนวดับางซา้ยนอก ต าบลเต่าเลา่ อ าเภอบาง

ซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 390,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับางซา้ยใน ต าบลแกว้ฟ้า อ าเภอบางซา้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 291,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดักระแชง ต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 248,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัทางยาว ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัน า้เตา้ (อดุมราษฎรนิ์มติ) ต าบลน า้เตา้ 

อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 223,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัค่าย (เลก็จฬุาประชานุสรณ์) ต าบล

ขวญัเมอืง อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 394,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเทพอปุการาม(อปุ อุ่นพฒันาประชาสรรค)์ 

ต าบลบางปะหนั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัยม ต าบลวดัยม อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นพลบั (วสุิทธวิงัราช) ต าบลบา้นพลบั 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนราษฎรบ์  ารุง ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบางปะอนิ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับา้นหวา้ (ชมพูวทิยา) ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอ

บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัดอนลาน ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห่ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 367,400                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโพธิ์ (ผกัไห่วทิยาคาร) ต าบลผกัไห่ อ าเภอ

ผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัลาดชดิ (ลาดชดิวทิยาคาร) ต าบลลาดชดิ 

อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 347,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนวดัระโสม ต าบลระโสม อ าเภอภาช ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัปากคลอง (ประชามหาราช) ต าบลหวัไผ่ 

อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 381,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเจา้ปลกุ (เติมรฐัประชาสรรค)์ ต าบลเจา้ปลกุ

 อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนรอซดี ีต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวั

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 391,400                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอปุลพนัธุโ์รจนประสทิธิ์ ต าบลลาดบวัหลวง 

อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 238,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัธรรมจริยา ต าบลขา้วงาม อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดับา้นแพน ต าบลสามกอ อ าเภอเสนา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนจรสัวทิยาคาร (มติรภาพที่ 57) ต าบลบา้นหลวง

 อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัเจา้เจด็ใน ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 183,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแถววทิยาคาร ต าบลบา้นแถว อ าเภอเสนา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 167,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนลาดงาวทิยาคม (ปล ัง่ ฤกษจ์าร)ี ต าบลลาดงา 

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 387,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัโบสถ(์ศุภพทิยาคาร) ต าบลบา้นกระทุ่ม 

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 253,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัหวัเวยีง ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเสนา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัป่ินแกว้ ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดันาคู (จนัทศึกษาคาร) ต าบลนาคู อ าเภอผกั

ไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัลาดประทุมคงคาราม ต าบลหลกัชยั อ าเภอ

ลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 338,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัไมต้ราสมาชกิาราม ต าบลไมต้รา อ าเภอบาง

ไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 317,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัช่างเหลก็ (พบูิลเกยีรต)ิ ต าบลช่างเหลก็ 

อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 217,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัไก่ ต าบลหนัสงั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 287,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 12,880,560                
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งบลงทนุ 12,880,560                

ครุภณัฑ์ 12,880,560                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,820,560                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสุคนธาราม  ต าบลเทพมงคล  

อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสามเพลง  ต าบลปลายกลดั  

อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัมฤคทายวนั  ต าบลเทพมงคล  

อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับางซา้ยใน  ต าบลแกว้ฟ้า  อ าเภอ

บางซา้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนวดับางซา้ยนอก  ต าบลเต่าเลา่ 

อ าเภอบางซา้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัวงัชะโด ต าบลบางซา้ย  อ าเภอบาง

ซา้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัทางหลวง (เทพราษฎรร์งัสรรค)์ 

ต าบลปลายกลดั  อ าเภอบางซา้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดักระแชง  ต าบลกระแชง  อ าเภอ

บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนศรีบางไทร  ต าบลบางไทร  อ าเภอบาง

ไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัช่างเหลก็ (พบูิลเกยีรต)ิ  ต าบล

ช่างเหลก็ อ าเภอบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 2 (วดัชา้งใหญ่)  ต าบล

ชา้งใหญ่ อ าเภอบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเชยีงรากนอ้ย ต าบลเชยีงรากนอ้ย

  อ าเภอบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโบสถส์มพรชยั ต าบลราชคราม  

อ าเภอบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัทางยาว ต าบลบา้นมา้  อ าเภอบาง

ไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัไมต้ราสมาชกิาราม  ต าบลไมต้รา 

อ าเภอบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเชงิเลน ต าบลราชคราม  อ าเภอ

บางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสนามไชย  ต าบลสนามชยั  อ าเภอ

บางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัน า้เตา้(อดุมราษฎรนิ์มติ)  ต าบล

น า้เตา้  อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัขวดิ(ส านกังานลากกนิเเบ่งสง

เคราะห1์23)  ต าบลบา้นคลงั  อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัพระขาว(ประชานุเคราะห)์  ต าบล

พระขาว  อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดันกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค)์ 

 ต าบลวดัยม  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลบางบาล  อ าเภอบาง

บาล  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยทุธประชา

สรรค)์  ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับา้นสรา้ง  ต าบลบา้นสรา้ง  อ าเภอ

บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเปรมปรีชา  ต าบลเชยีงรากนอ้ย  

อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัตลาด (อดุมวทิยา)  ต าบลตลาด

เกรียบ อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาธรรม ต าบลบางกระ

ส ัน้  อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัขนอนบา้นกรด ต าบลบา้นกรด  

อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสุทธรุิจริาราม ต าบลบา้นกรด  

อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนวดัก าแพง ต าบลบา้นเลน  

อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับา้นหวา้ (ชมพูวทิยา)  ต าบลบา้น

หวา้  อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      
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03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัยม  ต าบลวดัยม อ าเภอบางปะอนิ 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนราษฎรนิ์รมติร  ต าบลคุง้ลาน อ าเภอ

บางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนเชยีงรากนอ้ย  ต าบลเชยีงรากนอ้ย 

อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัธรรมนาวา  ต าบลเชยีงรากนอ้ย 

อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบางกระส ัน้  ต าบลบางกระส ัน้ 

อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับางเคียน ต าบลบางกระส ัน้  

อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโพธิ์ ต าบลบา้นโพ  อ าเภอบางปะ

อนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนปราสาททองวทิยา  ต าบลบา้นเลน 

อ าเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัลาดชะโด  ต าบลหนองน า้ใหญ่  

อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัคงษา(ประชา-รฐัอปุถมัภ)์  ต าบล

ลาดน า้เค็ม  อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัล  าตะเคียน (วริิยศึกษา)  ต าบลล า

ตะเคียน  อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโคกทอง (บวรวทิยา)  ต าบลกฎุ ี 

อ าเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับา้นแค  ต าบลบา้นแค  อ าเภอผกั

ไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโพธิ์ (ผกัไห่วทิยาคาร)  ต าบลผกัไห่

  อ าเภอผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัดอนลาน ต าบลดอนลาน  อ าเภอ

ผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวทิยานนท ์ ต าบลสามเมอืง  อ าเภอ

ลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนสอนด ี(ประชารฐัอนุสรณ์)  ต าบล

พระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนรุ่งวทิยาประชาอปุถมัภ ์ ต าบลพระยา

บนัลอื อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอปุลพนัธุโ์รจนประสทิธิ์  ต าบลลาด

บวัหลวง อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหงสประภาสประสทิธิ์ ต าบลสงิหนาท 

 อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหลกัชยั ประชาบรรลอืฤทธิ์  ต าบล

หลกัชยั อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนรอซดี ีต าบลคลองพระยาบนัลอื 

อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโสภณเจติการาม  ต าบลคูส้ลอด 

อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนลาดบวัหลวง (น่ิมนวลอทุศิ)  ต าบล

พระยาบนัลอื  อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัลาดบวัหลวง (สหมติรศึกษา) 

ต าบลสามเมอืง  อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง  ต าบลสงิหนาท 

อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัลาดประทุมคงคาราม  ต าบลหลกั

ชยั อ าเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดักลาง ต าบลบา้นโพธิ์  อ าเภอเสนา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดักระโดงทอง (พบูิลประสทิธิ์)  

ต าบลบา้นโพธิ์  อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดับา้นแพน ต าบลสามกอ  อ าเภอ

เสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัคูส้ลอด ต าบลสามตุ่ม  อ าเภอเสนา

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัเจา้เจด็ใน  ต าบลเจา้เจด็  อ าเภอ

เสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      
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03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัจรเขไ้ล ่ ต าบลดอนทอง  อ าเภอ

เสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัโพธิ์ (แจ่มวทิยาคาร)  ต าบลบา้น

แพน  อ าเภอเสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัสามตุ่ม  ต าบลสามตุ่ม  อ าเภอ

เสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนวดัหวัเวยีง  ต าบลหวัเวยีง  อ าเภอ

เสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,060,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนประดู่ ต าบลบา้นร่อม อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไก่จน้(ชลประทานอปุถมัภ)์ ต าบลท่าหลวง อ าเภอ

ท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจ าปา ต าบลจ าปา อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสฎางค ์ต าบลท่าเจา้สนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพคนัธาราม ต าบลโพธิ์เอน อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นแถว ต าบลหนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามเรือน ต าบลโพธิ์เอน อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งมน ต าบลหนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับงึ ต าบลวงัแดง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์เอน ต าบลโพธิ์เอน อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดับา้นร่อม ต าบลบา้นร่อม อ าเภอท่าเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทองทรงธรรม (สามคัคีนฤมติ) ต าบลคลองสะแก 

อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโคก (อดุลถวลิราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองปลงิ

 อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะโหนด (ประชารกัษเ์วสสถติวทิยา) ต าบลนคร

หลวง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทอง (สามคัคยานุสรณ์) ต าบลพระนอน อ าเภอนคร

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ต าบลสามไถ อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัส ามะกนั (เป่ียมวทิยาราษฎรบ์  ารุง) ต าบลแม่ลา 

อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ต าบลบ่อโพง อ าเภอนคร

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นดาบ ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัละมดุ (ร.ส.พ.ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันนทรีย ์ต าบลพทุเลา อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโตนด (บุญชืน่อปุถมัภ)์ ต าบลบางนางรา้ อ าเภอบาง

ปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะเลิง่ ต าบลบางปะหนั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีภวงัค ์ต าบลทบัน า้ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอกไม ้ต าบลหนัสงั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเสาธงเก่า (ถงึสุขประชาสรรค)์ ต าบลเสาธง อ าเภอ

บางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นมา้ ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจอมเกษ ต าบลขยาย อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแกว้ตา ต าบลบางเพลงิ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคก (ธูปะเตมยีอ์ปุถมัภ)์ ต าบลพทุเลา อ าเภอบาง

ปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์หอม ต าบลโพธิ์สามตน้ อ าเภอบางปะหนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันครโปรดสตัว ์ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอบา้นแพรก 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัส าพะเนียง (แร่ผดุงวทิยา) ต าบลส าพะเนียง 

อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทา้วอู่ทอง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลบา้นแพรก อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไก่เตี้ย(วทิยสุนทร) ต าบลบา้นรุน อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารฐั) ต าบลบา้นป้อม 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพรพนิิตพทิยาคาร ต าบลส าเภาลม่ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนต าหนกัเพนียด ต าบลสวนพริก อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากกราน ต าบลปากกราน อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักฎุลีาย ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบลคลองตะเคียน อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักษตัราธริาช ต าบลบา้นป้อม อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตูม ต าบลวดัตูม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชา้ง ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชา้งใหญ่ ต าบลวดัตูม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบลพระแกว้ อ าเภอภาช ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอทุการาม ต าบลภาช ีอ าเภอภาช ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัมาบโพธิ์ ต าบลระโสม อ าเภอภาช ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาอุ่น ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอภาช ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกกรวด ต าบลโคกม่วง อ าเภอภาช ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัคุง้ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอภาช ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเจา้ปลกุ (เติมรฐัประชาสรรค)์ ต าบลเจา้ปลกุ อ าเภอ

มหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ ต าบลโรงชา้ง อ าเภอมหาราช จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุวรรณเจดยีเ์ลศิบุญยงคอ์นุสรณ์ ต าบลบา้นขวาง 

อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอโุลม (วสูิตรอนุสรณ์) ต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะบอง (ธรรมาภริมอปุถมัภ)์ ต าบลกะทุ่ม อ าเภอ

มหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงษส์วรรค ์ต าบลชะแมบ อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้ง (ส าริต ภู่เงนิ อนุสรณ์) ต าบลบ่อตาโล ่

อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกลางคลอง 27 ต าบลชะแมบ อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยจระเข ้(เกตุอร่ามอปุถมัภ)์ ต าบลบ่อตาโล ่

อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกะทุ่มลาย ต าบลล าตาเสา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนามทองมติรภาพที่ 180 ต าบลหนองไมซ้งุ อ าเภอ

อทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นหบี ต าบลบา้นหบี อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอ่ยโทน ต าบลเสนา อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์สาวหาญ ต าบลโพสาวหาญ อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโตนด ต าบลขา้วเม่า อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเป็ด ต าบลขา้วเม่า อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักะสงัข ์(พศิิษฎน์วการอปุถมัภ)์ ต าบลธนู อ าเภอ

อทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันางช ีต าบลบา้นหบี อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักุ่มแต ้ต าบลสามบณัฑติ อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชา้ง ต าบลบา้นชา้ง อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกโพธิ์ ต าบลโพสาวหาญ อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกตาพรหม ต าบลเต่าเลา่ อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพมงคล ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัฤกษบ์ุญม ีต าบลบางซา้ย อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคอตนั ต าบลบางซา้ย อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนพฒันาราม ต าบลวงัพฒันา อ าเภอบางซา้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคชเวกวทิยา ต าบลวงัพฒันา อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่หนองคต (ราษฎรแ์ต่งต ัง้) ต าบลวงัพฒันา 

อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเศวตศิลาราม ต าบลปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ตา้นทาน ต าบลปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุนทราราม ต าบลห่อหมก อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัขนุจ่าธรรมาราม ต าบลห่อหมก อ าเภอบางไทร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอนุกญุชราราม ต าบลชา้งนอ้ย อ าเภอบางไทร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบางพล ี(บุศยบู์รณะ) ต าบลบางพล ีอ าเภอบางไทร

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสนิสงัวาลยอ์ทุศิ ต าบลบางยีโ่ท อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศิริสุขาราม ต าบลช่างเหลก็ อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสงา่งาม ต าบลบางพล ีอ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 3 (วดับางไทร) ต าบลบางไทร อ าเภอบาง

ไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาคสโมสร (โบราณญาณบ ารุง) ต าบลไผ่พระ 

อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนา้ต่างใน (จงนิลอปุถมัภ)์ ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอบาง

ไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแกว้ (ประโชติวทิยาภรณ์) ต าบลบา้นกลงึ อ าเภอ

บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์แตงใต ้ต าบลโพแตง อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบางไทร ต าบลสนามชยั อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพสนทวารี ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห)์ ต าบลบา้น

เกาะ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชากรรงัสฤษฏ ์ต าบลบางหลวง อ าเภอบางบาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ (ประพติรประชาคาร) ต าบลกบเจา อ าเภอบาง

บาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม ต าบลสะพานไทย อ าเภอบางบาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปราสาททอง ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอบางบาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมัพวา (วฒันราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลบางหกั อ าเภอ

บางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุญกนันาวาส ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอบางบาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไทรนอ้ย ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอบางบาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตะกู (เมตตาชนูปการ) ต าบลวดัตะกู อ าเภอบางบาล

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางบาล ต าบลบางบาล อ าเภอบางบาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแจง้ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคก ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอนิทาราม (ค าเทศวทิยาคาร) ต าบลทางชา้ง อ าเภอ

บางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสกีกุ (สุ่นสามคัคีราษฎรว์ทิยา) ต าบลน า้เตา้ อ าเภอ

บางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นกลิ้ง ต าบลบางประแดง อ าเภอบางปะอนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเชงิท่า ต าบลเกาะเกดิ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท าใหม่ ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท าเลไทยโปรดสตัว ์ต าบลขนอนหลวง อ าเภอบาง

ปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัลาดระโหง ต าบลวดัยม อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีโพธิ์ (เริงทรพัยว์ทิยาคาร) ต าบลบางประแดง 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสามเรือน ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรบ์  ารุง ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาคู (จนัทศึกษาคาร) ต าบลนาคู อ าเภอผกัไห่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตาลานใต ้(เจริญวทิยา) ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอผกั

ไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรนิ์ยม (นิติเกษตรบ ารุง) ต าบลผกัไห่ อ าเภอ

ผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตาลานเหนือ ต าบลตาลาน อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนา้โคก (วสุิทธศึิกษา) ต าบลหนา้โคก อ าเภอผกัไห่

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม (โสภณวทิยา) ต าบลลาดน า้เค็ม อ าเภอผกั

ไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นออ้ (บา้นออ้วทิยาคาร) ต าบลอมฤต อ าเภอผกั

ไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) ต าบลกฎุ ีอ าเภอผกัไห่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าดนิแดง ต าบลท่าดนิแดง อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับนัลอืธรรม(ล ากะประชารฐั) ต าบลพระยาบนัลอื 

อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัฉตัรทอง (เลือ่นประชานุกูล) ต าบลพระยาบนัลอื 

อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประสทิธิ์วทิยา ต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอลาด

บวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปทุมวนั (โสนิกรประชาอนุสรณ์) ต าบลหลกัชยั 

อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคูส้ลอด 2 (ชมแช่มวทิยอ์ปุถมัภ )์ ต าบลคูส้ลอด อ าเภอ

ลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอนิทอารี(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห2์89) 

ต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตรีพาราสมีาเขต ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวั

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสตัตปทุมบ ารุง ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุทธาวาส ต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอลาดบวัหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีวทิยา ต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวั

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรป์ุณณาราม ต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอ

ลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัประดู่โลกเชษฐ ์ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรศุ์ภประดษิฐ ์ต าบลลาดงา อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่ินแกว้ ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแกว้สุวรรณ ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอู่ตะเภา ต าบลมารวชิยั อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัรางจระเข ้ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนลาดงาวทิยาคม (ปล ัง่ ฤกษจ์าร)ี ต าบลลาดงา อ าเภอ

เสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจรสัวทิยาคาร (มติรภาพที่ 57) ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ

เสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชายนาพฒันา (ส าเนียง สนิทอปุถมัภ)์ ต าบลเจา้เจด็ 

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจฬุาราษฎรว์ทิยา ต าบลบา้นหลวง อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบสถ ์(วงศพ์านิช) ต าบลบา้นแพน อ าเภอเสนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบสถ(์ศุภพทิยาคาร) ต าบลบา้นกระทุ่ม อ าเภอเสนา

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเจา้แปดทรงไตรย ์ต าบลมารวชิยั อ าเภอเสนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับนัไดชา้ง ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 178,147,120              
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ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,523,920                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,523,920                 

งบลงทนุ 1,523,920                 

ครุภณัฑ์ 1,523,920                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,523,920                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สะตือ ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 55 81,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัแค

 ต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สงา่งาม ต าบลบางพล ีอ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โคก ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โพธิ์ ต าบลบา้นโพ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัท า

ใหม่ ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัอุ

ทการาม ต าบลภาช ีอ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

มาบโพธิ์ ต าบลระโสม อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองเป้า ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวทิยา

นนท ์ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสุว

พรรณสนิทวงศพ์ทิยา ต าบลชะแมบ อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

มสุลมิบ ารุง ต าบลบ่อตาโล ่อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ชา้ง ต าบลบา้นชา้ง อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเทพคนัธาราม ต าบลโพธิ์เอน อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสามเรือน ต าบลโพธิ์เอน อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัมฤคทายวนั ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทางกลาง (ประชาสามคัคีอปุถมัภ)์ ต าบลทางกลาง อ าเภอบางปะ

หนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโพธิ์หอม ต าบลโพธิ์สามตน้ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโพธิ์ ต าบลบา้นโพ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัท าใหม่ ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวดัส าพะเนียง (แร่ผดุงวทิยา) ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบา้น

แพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัชา้ง ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนพรพนิิตพทิยาคาร ต าบลส าเภาลม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองเป้า ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชา้ง ต าบลบา้นชา้ง อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัโพธิ์สาวหาญ ต าบลโพสาวหาญ อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคูค้ด ต าบลหนองน า้สม้ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 132,305,200              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 108,148,100              

งบลงทนุ 108,148,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,148,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,726,100                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดับางเดื่อ 

ต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัเทพคนัธาราม ต าบลโพธิ์เอน 

อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

เชยีงรากนอ้ย ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลสงิหนาท อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัสามเพลง 

ต าบลปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนราษฎรนิ์รมติร 

ต าบลคุง้ลาน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัป่ินแกว้ 

ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบล

บางบาล อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดันาคสโมสร 

(โบราณญาณบ ารุง) ต าบลไผ่พระ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดันาคู (จนัท

ศึกษาคาร) ต าบลนาคู อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 76,201,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 2/28 ขนาด 3 ชัน้ ขนาด 15 หอ้งเรียน 

โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลวงัจฬุา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั หลงั 1 9,571,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 8 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศพ์ทิยา ต าบลชะแมบ อ าเภอ

วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 5,402,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนวดับงึ ต าบลวงัแดง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัไทรงาม ต าบลบา้นหบี อ าเภออทุยั จงัหวดั หลงั 1 6,345,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัค่าย (เลก็จฬุาประชานุสรณ์) ต าบลขวญัเมอืง 

อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนเชาวนว์ศั ต าบลคานหาม อ าเภออทุยั จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

โพธิ์หอม ต าบลโพธิ์สามตน้ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนชมุชน

วดัเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอปุถมัภ)์ ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดัผึ่ง

แดด (บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ ต าบลทบัน า้ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัทุ่งมน ต าบลหนอง

ขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดันอ้ย (วเิชยีรสรอ้ย

เกลยีวอปุถมัภ)์ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสรา้ง (ส าริต ภู่เงนิ

 อนุสรณ์) ต าบลบ่อตาโล ่อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัโพธิ์สาวหาญ ต าบล

โพสาวหาญ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัพระงาม ต าบลบาง

เดื่อ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนชมุชนวดัส าพะเนียง (แร่ผดุง

วทิยา) ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนสุดนิสหราษฎร ์ต าบลภูเขา

ทอง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนจรูญกมิลี้กจิจาทรอนุสรณ์ 

ต าบลล าตาเสา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 3,450,000                    

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

วดัปราสาททอง ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 2,697,000                    

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

วดัสุนทราราม ต าบลห่อหมก อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 100/27 โรงเรียนวดัธรรมนาวา

 ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 8,071,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดัหลกั

ชยั (ประชาบรรลอืฤทธิ์) ต าบลหลกัชยั อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัม่วงหวาน (ส่วน

กระบวนยทุธประชาสรรค)์ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัพระขาว (ประชานุ

เคราะห)์ ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนเชยีงรากนอ้ย ต าบล

เชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม 

ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 387,800                      



87 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนปราสาททองวทิยา 

ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นคลองตะเคียน หมู่

 2 ต าบลคลองตะเคียน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 14,486,900                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,572,200                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนชมุชนวดัระโสม ต าบล

ระโสม อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ดอนลาน ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนสอน

ด ี(ประชารฐัอนุสรณ์) ต าบลพระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนวดัลาดบวัหลวง (สห

มติรศึกษา) ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนวดัสามเพลง ต าบล

ปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนวดัเชงิเลน ต าบลราช

คราม อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนวดัคูส้ลอด ต าบลสาม

ตุ่ม อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,275,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,611,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประตูชยั ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 570,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นล าแดง ต าบลหนัตะเภา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อตาโล ่ต าบลบ่อตาโล ่อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 636,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดักลางคลองสระบวั ต าบลคลองสระบวั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 143,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับางสงบ (กองวารีวทิยานุสรณ์) ต าบลบางนา 

อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 549,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลาย (ทวปีญัญา) ต าบลบางพระครู อ าเภอนคร

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 222,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรบ์  าเพญ็ (กริ่ง สงา่ ศิษยอ์ปุถมัภ)์ ต าบลบ่อ

โพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัใหม่ตา้นทาน ต าบลปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย แห่ง 1 492,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสนามไชย ต าบลสนามชยั อ าเภอบางไทร จงัหวดั แห่ง 1 1,715,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแจง้ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดั แห่ง 1 363,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลาดชะโด ต าบลหนองน า้ใหญ่ อ าเภอผกัไห่ แห่ง 1 430,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัรางจระเข ้ต าบลบา้นโพธิ์ อ  าเภอเสนา จงัหวดั แห่ง 1 628,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปทุมวนั (โสนิกรประชาอนุสรณ์) ต าบลหลกัชยั 

อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 151,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุคนธาราม ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซา้ย แห่ง 1 211,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชากรรงัสฤษฏ ์ต าบลบางหลวง อ าเภอบางบาล แห่ง 1 316,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัลาดชดิ (ลาดชดิวทิยาคาร) ต าบลลาดชดิ อ าเภอ

ผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 541,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหงสประภาสประสทิธิ์ ต าบลสงิหนาท อ าเภอลาดบวั

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 608,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราษฎรศุ์ภประดษิฐ ์ต าบลลาดงา อ าเภอเสนา แห่ง 1 557,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคอตนั ต าบลบางซา้ย อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั แห่ง 1 235,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพระขาว (ประชานุเคราะห)์ ต าบลพระขาว อ าเภอ

บางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 445,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์ ต าบลบา้นโพ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั แห่ง 1 778,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคงษา (ประชา-รฐัอปุถมัภ)์ ต าบลลาดน า้เค็ม 

อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 411,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเจา้เจด็ใน ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดั แห่ง 1 397,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตลาด (อดุมวทิยา) ต าบลตลาดเกรียบ อ าเภอบาง

ปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 668,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสอนด ี(ประชารฐัอนุสรณ์) ต าบลพระยาบนัลอื 

อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,035,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,036,400                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

โคกม่วงเผอญิศรีภูธรอปุถมัภ ์ต าบลโคกม่วง อ าเภอภาช ีจงัหวดั แห่ง 1 409,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัโตนด

 ต าบลขา้วเม่า อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 639,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนสุดนิสห

ราษฎร ์ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 765,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดั

ประดู่ทรงธรรม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั แห่ง 1 222,300                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 11,258,980                

งบลงทนุ 11,258,980                

ครุภณัฑ์ 11,258,980                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 499,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนวดับา้นแพน ต าบล

สามกอ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสตัตปทุมบ ารุง ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาด

บวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยทุธประชา

สรรค)์ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัโบสถ ์ต าบลบางบาล อ าเภอบางบาล เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัปทุมวนั (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 

ต าบลหลกัชยั อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนคอตนั ต าบลบางซา้ย อ าเภอบาง

ซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นหวา้ (ชมพูวทิยา) ต าบล

บา้นหวา้ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

วดัชมุพลนิกายาราม ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ใบ 4 60,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,777,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับวังาม ต าบลจ าปา

 อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบ่อแร่ ต าบลหนอง

ขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัราษฎรบ์  าเพญ็ 

(กริ่ง สงา่ ศิษยอ์ปุถมัภ ์) ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนวดัโขดเขมาราม

(ประชาประเสริฐวทิย)์ ต าบลบา้นขลอ้ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัดอนพดุซา ต าบล

สามบณัฑติ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโบสถอ์นุกูลสงัฆกจิ

 ต าบลเจา้ปลกุ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดับางสงบ (กองวารี

วทิยานุสรณ์) ต าบลบางนา อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเปรมปรีชา ต าบล

เชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหลกัชยั (ประชา

บรรลอืฤทธิ์) ต าบลหลกัชยั อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      



90 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัวงัชะโด ต าบลบาง

ซา้ย อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัทางหลวง (เทพ

ราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนปากกรานพทิยา 

ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัโพธิ์ผกัไห่ (เวช

พนัธุอ์นุสรณ์) ต าบลผกัไห่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 205,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดับวังาม ต าบลจ าปา

 อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัมาบพระจนัทร ์

(รฐับ ารุงประชาวทิยา) ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนครหลวง จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนโพธิ์ราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลสองหอ้ง อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัประดู่ทรงธรรม 

ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัทุ่งมน ต าบล

หนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัชา้ง ต าบลปาก

กราน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัโบสถอ์นุกูลสงัฆ

กจิ ต าบลเจา้ปลกุ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัโพธิ์ประสทิธิ์ 

(วบูิลยบ์  ารุง) ต าบลบา้นนา อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัศรีประชา ต าบล

ชะแมบ อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัวงัแดงเหนือ แจ่ม

วทิยาคาร ต าบลวงัแดง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัดอนพดุซา ต าบล

สามบณัฑติ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัโพธิ์สาวหาญ ต าบล

โพสาวหาญ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

คงษา (ประชา-รฐัอปุถมัภ)์ ต าบลลาดน า้เค็ม อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

โบสถ ์(ศุภพทิยาคาร) ต าบลบา้นกระทุ่ม อ าเภอเสนา จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

บา้นหวา้ (ชมพูวทิยา) ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัวงัชะโด ต าบลบาง

ซา้ย อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเจา้แปดทรงไตรย ์

ต าบลมารวชิยั อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 305,700                      
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รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนวดัตลาด (อดุมวทิยา) ต าบลตลาดเกรียบ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนเชยีงรากนอ้ย ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัโสภณเจติการาม ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวั

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราษฎรศุ์ภประดษิฐ ์ต าบลลาดงา

 อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) ต าบล

กฎุ ีอ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,471,080                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยธุยา ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดันาค ต าบลบางปะหนั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดันาอุ่น ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนประชาผดุงวทิย ์(ฟ้อน ฟุ้ ง อทุศิ) ต าบลหนองขนาก อ าเภอ

ท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัโบสถอ์นุกูลสงัฆกจิ ต าบลเจา้ปลกุ อ าเภอมหาราช จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยทุธประชาสรรค)์ ต าบลมหา

พราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัโพธิ์ (แจ่มวทิยาคาร) ต าบลบา้นแพน อ าเภอเสนา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัยม ต าบลวดัยม อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัท าใหม่ ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดับา้นหวา้ (ชมพูวทิยา) ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอนิ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัสนามไชย ต าบลสนามชยั อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัสามตุ่ม 

ต าบลสามตุ่ม อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัประดู่

ทรงธรรม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักลาง 

(ปากกรานสามคัค)ี ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 50 79,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

พระนครศรีอยธุยา ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโบสถ์

อนุกูลสงัฆกจิ ต าบลเจา้ปลกุ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทา้วอู่

ทอง ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัค่าย 

(เลก็จฬุาประชานุสรณ์) ต าบลขวญัเมอืง อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอนิ

กลัยา ต าบลบา้นลี ่อ  าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัไก่ 

ต าบลหนัสงั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้นมา้

 ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโพธิ์

หอม ต าบลโพธิ์สามตน้ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเจริญ

ธรรม(เผอญิศรีภูธรอปุถมัภ)์ ต าบลภาช ีอ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

นาง ต าบลระโสม อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหวัคุง้ 

ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเชาวนว์ศั 

ต าบลคานหาม อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสะแก 

ต าบลขา้วเม่า อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดักะสงัข ์

(พศิิษฎน์วการอปุถมัภ)์ ต าบลธนู อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับวังาม

 ต าบลจ าปา อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงัแดง

เหนือ แจ่มวทิยาคาร ต าบลวงัแดง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสะตือ 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัแค 

ต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเจา้ปลกุ

 (เติมรฐัประชาสรรค)์ ต าบลเจา้ปลกุ อ าเภอมหาราช จงัหวดั ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัไมต้รา

สมาชกิาราม ต าบลไมต้รา อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

สุทธาวาส ต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพระขาว

 (ประชานุเคราะห)์ ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนปราสาท

ทองวทิยา ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโคก 

ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 36 56,880                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสุทธิ

รุจริาราม ต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาง

กระส ัน้ ต าบลบางกระส ัน้ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัสฎางค ์ต าบลท่าเจา้สนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแถววทิยาคาร ต าบลบา้นแถว อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนโคกตาพรหม ต าบลเต่าเลา่ อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหลกัชยั (ประชาบรรลอืฤทธิ์) ต าบลหลกัชยั อ าเภอลาดบวัหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัท่าซงุทกัษณิาราม (เอบิ มหาเดชน ์อปุถมัภ)์ ต าบลไมต้รา อ าเภอ

บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัท าใหม่ ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองเป้า ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

บา้นดาบ ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัพระ

งาม ต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัยม

 ต าบลวดัยม อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดักลางคลองสระบวั ต าบลคลองสระบวั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัผึ่งแดด (บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ ต าบลทบัน า้ 

อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนโคกม่วงเผอญิศรีภูธรอปุถมัภ ์ต าบลโคก

ม่วง อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัมาบพระจนัทร ์(รฐับ ารุงประชาวทิยา) ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัโพธิ์สาวหาญ ต าบลโพสาวหาญ อ าเภออทุยั 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนพรพนิิตพทิยาคาร ต าบลส าเภาลม่ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นชา้ง ต าบลบา้นชา้ง อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดันาคู (จนัทศึกษาคาร) ต าบลนาคู อ าเภอผกัไห่

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัเศวตศิลาราม ต าบลปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดันาคสโมสร (โบราณญาณบ ารุง) ต าบลไผ่พระ

 อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนคูส้ลอด 2 (ชมแช่มวทิยอ์ปุถมัภ )์ ต าบลคูส้ลอด 

อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนปราสาททองวทิยา ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะ

อนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับา้นแพน ต าบลสามกอ อ าเภอเสนา จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโพธิ์แตงใต ้ต าบลโพแตง อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโพธิ์ ต าบลบา้นโพ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัโพธิ์ (ผกัไห่วทิยาคาร) ต าบลผกัไห่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับา้นแค ต าบลบา้นแค อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหญา้ไทร (ราษฎรป์ระสทิธิ์) ต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอ

ลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 6,786,720                 

งบลงทนุ 6,786,720                 

ครุภณัฑ์ 6,786,720                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 142,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา 

เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 2 15,800                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ต าบลสามกอ 

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 744,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ต าบลสามกอ อ าเภอเสนา จงัหวดั เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบล

ลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ต าบลสามกอ 

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ต าบลสามกอ อ าเภอเสนา

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 

2 ต าบลสามกอ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 32,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 29,600                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา

 เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 10,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,837,720                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานช่างยนต ์(Shopping List) โรงเรียน

วดันางคุ่ม ต าบลศาลาลอย อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนวดั

ม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยทุธประชาสรรค)์ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบาง

บาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนรอ

ซดี ีต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานโลหะ (Shopping List) โรงเรียนวดั

ราษฎรบ์  าเพญ็ (กริ่ง สงา่ ศิษยอ์ปุถมัภ)์ ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานโลหะ (Shopping List) โรงเรียนวดั

บวังาม ต าบลจ าปา อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัจรเขไ้ล ่ต าบลดอนทอง อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัไชยภูม ิต าบลชายนา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัล  าตะเคียน (วริิยศึกษา) ต าบลล าตะเคียน อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อปุลพนัธุโ์รจนประสทิธิ์ ต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นคลองตะเคียน หมู่ 2 ต าบลคลองตะเคียน อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดัคานหาม ต าบลคานหาม อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนเชยีงรากนอ้ย ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัดอน

พฒันาราม ต าบลวงัพฒันา อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนลาดบวั

หลวง (น่ิมนวลอทุศิ) ต าบลพระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัประดู่

ทรงธรรม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัโบสถ์

อนุกูลสงัฆกจิ ต าบลเจา้ปลกุ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

เสด็จ (คุณศรีประเสริฐอปุถมัภ)์ ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ชดุ 38 63,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัสะแก 

ต าบลขา้วเม่า อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 50 84,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัวงัแดง

เหนือ แจ่มวทิยาคาร ต าบลวงัแดง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับวังาม 

ต าบลจ าปา อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบ่อแร่ 

ต าบลหนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 35 58,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นล าแดง

 ต าบลหนัตะเภา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 45 75,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับา้นชา้ง

 ต าบลล าตาเสา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัศิวาราม

 ต าบลบ่อตาโล ่อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัพระขาว 

(ประชานุเคราะห)์ ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 60 100,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัโสภณเจ

ติการาม ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 1,680                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัทาง

กลาง (ประชาสามคัคีอปุถมัภ)์ ต าบลทางกลาง อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดับาง

เดื่อ ต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

โพธิ์ประสทิธิ์ (วบูิลยบ์  ารุง) ต าบลบา้นนา อ าเภอมหาราช จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

วดัระโสม ต าบลระโสม อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

วดัเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอปุถมัภ)์ ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ดอนพดุซา ต าบลสามบณัฑติ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบ่อแร่ 

ต าบลหนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัหวั

เวยีง ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัทางกลาง (ประชาสามคัคีอปุถมัภ)์ ต าบลทางกลาง อ าเภอบางปะหนั 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วงันอ้ยวทิยาภูม ิต าบลล าตาเสา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยทุธประชาสรรค)์ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอ

บางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

วดัตรีพาราสมีาเขต ต าบลสามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัพนญัเชงิ ต าบลคลอง

สวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัใหญ่ชยัมงคล (ภาวนา

รงัส)ี ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      



98 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัประดู่ทรงธรรม ต าบล

ไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดัโขดเขมาราม 

(ประชาประเสริฐวทิย)์ ต าบลบา้นขลอ้ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดับางเดื่อ ต าบลบางเดื่อ

 อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดันางคุ่ม ต าบลศาลา

ลอย อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบ่อแร่ ต าบลหนองขนาก 

อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัราษฎรบ์  าเพญ็ (กริ่ง 

สงา่ ศิษยอ์ปุภมัก)์ ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นล าแดง ต าบลหนั

ตะเภา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัช่างเหลก็ (พบูิลเกยีรต)ิ

 ต าบลช่างเหลก็ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัทางยาว ต าบลบา้นมา้ 

อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนพระอนิทรศึ์กษา (กลอ่มสกลุอทุศิ)

 ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัใหญ่ชยัมงคล (ภาวนารงัส)ี 

ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 6,111,400                 

งบลงทนุ 6,111,400                 

ครุภณัฑ์ 606,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 386,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัทางหลวง (เทพราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบล

ปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนมาลาอสีงเคราะห์

 ต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 10 286,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 220,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองไมซ้งุ ต าบลหนองไมซ้งุ อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      
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03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองไมซ้งุ ต าบลหนองไมซ้งุ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 100,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,505,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,926,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัหนองไมซ้งุ ต าบล

หนองไมซ้งุ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัหนองไมซ้งุ ต าบล

หนองไมซ้งุ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 387,800                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนมาลาอสีงเคราะห ์ต าบลคลองพระยาบนัลอื อ าเภอลาด

บวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 4,028,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 579,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองไมซ้งุ ต าบลหนองไมซ้งุ อ าเภออทุยั จงัหวดั แห่ง 1 281,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทางหลวง (เทพราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลปลายกลดั 

อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 297,900                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 41,670,000                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 38,068,800                

งบลงทนุ 38,068,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,068,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,489,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนผกัไห่สุทธาประมขุ 

ต าบลอมฤต อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอยธุยานุสรณ์ ต าบล

หวัรอ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรียนจอมสุรางค์

อปุถมัภ ์ ต าบลหอรตันไชย อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั หลงั 1 12,600,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 681,600                      

รายการระดบัที1่: ฟ.3/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบางปะอนิ ราชานุเคราะห์

 ๑ ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 681,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,898,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหาราช (ประชานิมติ) ต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 427,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าหลวงวทิยานุกูล ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางบาล ต าบลบางบาล อ าเภอบางบาล จงัหวดั แห่ง 1 458,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอดุมศีลวทิยา ต าบลตลาดเกรียบ อ าเภอบางปะอนิ แห่ง 1 742,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าชา้งวทิยาคม ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง แห่ง 1 463,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลาดชะโดสามคัคี ต าบลจกัราช อ าเภอผกัไห่ จงัหวดั แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอทุยั ต าบลอทุยั อ าเภออทุยั จงัหวดั แห่ง 1 337,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวเิชยีรกลิน่สุคนธอ์ปุถมัภ ์ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 365,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองน า้สม้วทิยาคม ต าบลหนองน า้สม้ อ าเภออทุยั 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 792,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางปะหนั ต าบลบา้นลี ่อ  าเภอบางปะหนั จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภาช ีสุนทรวทิยานุกูล ต าบลภาช ีอ าเภอภาช ีจงัหวดั แห่ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจนว์ทิยา ต าบลพระยาบนัลอื 

อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางซา้ยวทิยา ต าบลแกว้ฟ้า อ าเภอบางซา้ย จงัหวดั แห่ง 1 555,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลาดงาประชาบ ารุง ต าบลลาดงา อ าเภอเสนา จงัหวดั แห่ง 1 286,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากกรานพทิยา ต าบลปากกราน อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกูล) ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์ผกัไห่ (เวชพนัธุอ์นุสรณ์) ต าบลผกัไห่ อ าเภอ

ผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางปะอนิ ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแพรกประชาสรรค ์ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบา้น

แพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางไทรวทิยา ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดั แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบางปะอนิ ราชานุเคราะห ์๑ ต าบลบา้นเลน อ าเภอ

บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอยธุยานุสรณ์ ต าบลหวัรอ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผกัไห่สุทธาประมขุ ต าบลอมฤต อ าเภอผกัไห่ แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเสนา เสนาประสทิธิ์ ต าบลเสนา อ าเภอเสนา จงัหวดั แห่ง 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงันอ้ย (พนมยงคว์ทิยา) ต าบลชะแมบ อ าเภอวงันอ้ย

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,027,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสาคลวีทิยา ต าบลสามตุ่ม อ าเภอเสนา จงัหวดั แห่ง 1 986,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจอมสุรางคอ์ปุถมัภ ์ต าบลหอรตันไชย อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,473,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนครหลวง (อดุมรชัตว์ทิยา) ต าบลนครหลวง อ าเภอ

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 400,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนผกัไห่

(สุทธาประมขุ) ต าบลอมฤต อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนอดุมศีล

วทิยา ต าบลตลาดเกรียบ อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าหลวง

วทิยานุกูล ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนวดัโพธิ์ผกั

ไห่ (เวชพนัธุอ์นุสรณ์) ต าบลผกัไห่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนมหาราช 

(ประชานิมติ) ต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นแพรก

ประชาสรรค ์ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,648,000                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1 1,288,000                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,360,000                 

งบอดุหนุน 1,360,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,360,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 352,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 352,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 352,000                   

งบด าเนินงาน 352,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 352,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 352,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 717,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 717,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 148,000                   

งบด าเนินงาน 148,000                   



102 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 148,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 148,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 549,000                   

งบด าเนินงาน 549,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 549,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 549,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 154,473,300              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 111,923,400              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 111,923,400              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 60,176,700                

งบอดุหนุน 60,176,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 60,176,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 60,176,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 10,980,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,525,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,941,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,215,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 36,514,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 51,746,700                

งบอดุหนุน 51,746,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 51,746,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 51,746,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,088,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,170,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,289,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,416,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 40,782,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 42,549,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 21,814,500                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 21,814,500                

งบลงทนุ 21,814,500                

ครุภณัฑ์ 9,687,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานเขยีนแบบและซอฟแวร์

พรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรือ

พระนครศรีอยธุยา ต าบลหวัรอ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 15 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,487,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุฝึกการออกแบบและบ ารุงรกัษาการบริหารจดัการระบบ

เครือขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตในองคก์รธุรกจิ วทิยาลยัการอาชพี

มหาราช ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 1,499,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัเพลาต ัง้แบบเทอรเ์รท พรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยั

การอาชพีมหาราช ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มวงจรดจิติอลและ

พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร ์ วทิยาลยัการอาชพีเสนา ต าบลบา้นแถว 

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 1,499,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยศูีนยศิ์ลปาชพีบางไทร ต าบลโพแตง อ าเภอบางไทร จงัหวดั ชดุ 1 1,991,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเชือ่มไฟฟ้า  วทิยาลยัเสริมทกัษะพระภกิษุ 

สามเณร ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 1,499,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกพื้นฐานช่างกลโรงงานและเครื่องจกัรเบื้องตน้  

วทิยาลยัเสริมทกัษะพระภกิษุ สามเณร ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ ชดุ 1 1,499,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,127,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,167,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัเณร 4 พรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยัเสริมทกัษะ

ภกิษุ สามเณร ต าบลบา้นเลน 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 8,167,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารฝึกอบรมหลกัสูตรระยะส ัน้  วทิยาลยัเสริมทกัษะ

พระภกิษุ สามเณร  ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั หลงั 1 3,960,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 2,680,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 2,680,000                 

งบลงทนุ 2,680,000                 

ครุภณัฑ์ 2,680,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,680,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการงานซอ่มบ ารุงอตุสาหกรรม   

วทิยาลยัสารพดัช่างพระนครศรีอยธุยา ต าบลธนู อ าเภออทุยั จงัหวดั ชดุ 1 2,680,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 15,055,400                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 15,055,400                

งบลงทนุ 15,055,400                

ครุภณัฑ์ 4,378,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ผูเ้รียน  วทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา   ต าบล

ท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 150 180,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,198,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบการเรียนการสอนมลัติมเิดยี พรอ้มระบบ

ถา่ยทอดสญัญาณภาพ  วทิยาลยัอาชวีศึกษาพระนครศรีอยธุยา ต าบล

หอรตันไชย อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 1,198,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการเขยีนแอพพลเิคชัน่แอนดรอยดพ์รอ้มโมดูล

 ZigBee แบบเมนบอรผ์่านแท็ปเลต็ วทิยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์

 ต าบลคานหาม อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,677,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,677,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัเทคนิค

อตุสาหกรรมยานยนต ์ต าบลคานหาม อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 10,677,000                   



104 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 3,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบและวจิยัเซลลเ์ชื้อเพลงิไฮโดรเจนก าลงัสูง 

วทิยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต ์ต าบลคานหาม อ าเภออทุยั จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 3,000,000                    

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 1,470,873,300            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 19,601,200                

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 19,601,200                

การวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การ

จดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 19,601,200                

งบอดุหนุน 19,601,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,601,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็น

ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ โครงการ 0 19,601,200                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 559,116,600              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 559,116,600              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 559,116,600              

งบอดุหนุน 559,116,600              

เงนิเดอืน 529,699,100                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 1089 486,970,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 147 11,774,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยั อตัรา 191 11,979,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 269 18,974,400                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 498,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว อตัรา 2 498,700                      

ค่าตอบแทน 28,900,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 146 26,500,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 10 2,400,000                    

ค่าใชส้อย 18,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 18,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 892,155,500              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 345,444,400              

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 345,444,400              

งบอดุหนุน 345,444,400              

ค่าตอบแทน 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,200,000                    

ค่าใชส้อย 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 0 800,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 8,925,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,585,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 5,740,000                    

ค่าวสัดุ 20,989,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,269,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 15,720,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,760,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเมาสป์ากกา (Intuos pen small) ต าบลล าไทร 

อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 5 17,500                        

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์มลีอ้เลือ่น ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 3 159,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติก ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ตวั 500 200,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้อ่านหนงัสอื ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ตวั 100 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 50 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ต าบล

ล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 30 630,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ต าบลล าไทร  อ าเภอ

วงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 15 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเคลอืบบตัร ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 3 62,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ต าบลล า

ไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 5 47,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 5 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลล าไทร  อ าเภอวงั

นอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 10 282,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอรส์  าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 1 ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ต าบลล าไทร  อ าเภอวงั

นอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 25 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงช่วยสอน ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องหนีบ/อดัหนงัสอื ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จอ 10 131,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืช ัน้เตี้ย ที่วางได ้1 ดา้น ประกบไม ้แบบ 2 

ช่อง ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ช ัน้ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืช ัน้เตี้ย ที่วางได ้1 ดา้น ประกบไม ้แบบ 3 

ช่อง ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ช ัน้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืช ัน้เตี้ย แบบที่วางได ้2 ดา้น ประกบไม ้

แบบ 2 ช่อง ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ช ัน้ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืช ัน้เตี้ย แบบที่วางได ้2 ดา้น ประกบไม ้

แบบ 3 ช่อง ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ช ัน้ 2 32,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีง ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูน้ า้ดื่ม (รอ้น-เยน็) ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ตู ้ 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยั ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั ตู ้ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ๊กเกอร ์18 ช่อง ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ตู ้ 10 80,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 15 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารแบบประตูบานเปิดกระจกใส - สเีทา ต าบลล า

ไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 4 20,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็หนา้เหลก็ 4 ลิ้นชกั พรอ้มเกา้อี้  ต าบลล า

ไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 ที่น ัง่ ต าบลล า

ไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เรียนแบบยาว ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ชดุ 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊แสดงนิทรรศการ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้ไฟฟ้าดจิติอล ขนาด 36.5 ลติร ต าบลล าไทร  

อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ถงั 3 67,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ต าบลล าไทร  

อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 20,400                        
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รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั หนา้ 18 น้ิว ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 14,400                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโรงงาน ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 5 15,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนประจ าหอ้งประชมุ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 3 255,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ของแบบ 2 ลอ้ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ของแบบลอ้มอเตอรไ์ซค ์3 ลอ้ ต าบลล าไทร  

อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็หนงัสอืหอ้งสมดุ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 5 32,500                        

รายการระดบัที1่: สวา่นแท่น 16 มม. ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนบารโ์คต๊ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 40 920,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ควบคุมเครือขา่ยไรส้าย (Wireless Controller) 

ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊น า้ (ไดโว)่ ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เครื่อง 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงแบบกลางแจง้ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง

กรณราชวทิยาลยั ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลล าไทร อ าเภอ

วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 45,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 220,410,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอสมดุ วทิยาลยัพทุธศาสตรนานาชาติ หลงั 1 41,694,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกันิสติ วทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาติ

 ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 64,090,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารเรียน วทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาติ 

ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 28,006,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนรวม ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งาน 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอไตร ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งาน 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบชลิเลอร ์ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 2 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยสารสนเทศ ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกล ต าบลล าไทร 

อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา หลงั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานกฬีาอเนกประสงค ์ต าบลล าไทร อ าเภอวงั

นอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งาน 1 670,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค ์ต าบลล าไทร อ าเภอวงั

นอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งาน 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอเนกประสงค ์ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยว์ทิยบริการ ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 36,100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 65,358,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการผลติบณัฑติ 0 55,358,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดัการเรียนการสอนวทิยาลยัพทุธศาสตร์ รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการจดัการเรียนการสอนวทิยาลยัพระธรรมทูต 0 5,000,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 53,625,200                

การท านุบ ารุงศาสนาศิลปวฒันธรรม 53,625,200                

งบอดุหนุน 53,625,200                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 53,625,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 53,625,200                   

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 493,085,900              

การบริการวชิาการแก่ชมุชน 493,085,900              

งบอดุหนุน 493,085,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 493,085,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 0 50,585,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 0 442,500,000                 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 412,399,400              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,486,000                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,486,000                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 1,486,000                 

งบอดุหนุน 1,486,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,486,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 1,486,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 47,010,800                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 6,787,900                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,787,900                 

งบอดุหนุน 6,787,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,787,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 6,787,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,098,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 511,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 567,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 3,684,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 926,200                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 40,222,900                

การด าเนินงานยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 40,222,900                

งบรายจ่ายอื่น 40,222,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 0 40,222,900                   
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แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 227,440,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 227,440,200              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 227,440,200              

งบบคุลากร 72,896,100                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 62,525,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 101 50,313,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 51 3,736,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการของขา้ราชการ อตัรา 51 3,736,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 45 3,282,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการของขา้ราชการ อตัรา 45 3,282,000                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 17 5,193,500                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 10,370,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 7 1,910,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 32 8,460,200                    

งบด าเนินงาน 11,560,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,560,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 768,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 0 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 19 3,501,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระของ อตัรา 19 1,812,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 22 1,689,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 14 3,315,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระของขา้ราชการ อตัรา 14 1,476,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 23 1,839,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระของ อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระของขา้ราชการ อตัรา 12 859,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 32 351,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานราชการ อตัรา 32 288,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 7 63,000                        

งบอดุหนุน 142,983,900              

เงนิเดอืน 142,983,900                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 370 138,354,500                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 4 2,023,000                    

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราเกษยีณปี 61 อตัรา 4 523,600                      

รายการระดบัที2่: ทดแทนอตัราวา่งปี 61 อตัรา 24 1,499,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 38 2,606,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 38 2,606,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 136,462,400              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10,219,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10,219,400                

งบด าเนินงาน 3,303,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,303,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,303,000                    

งบลงทนุ 6,916,400                 

ครุภณัฑ์ 1,687,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,687,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บทียูี ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 35 1,480,500                    

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชพีผูใ้หญ่แบบมสีญัญาณไฟ  ต าบล

ประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 1 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งตะกอนดนิใตท้อ้งน า้ ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 96,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา  ต าบล

ประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,228,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,228,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการเบเกอรี่  ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งาน 1 5,228,600                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 125,478,000              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 125,478,000              

งบด าเนินงาน 10,048,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,875,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,875,200                    

ค่าสาธารณูปโภค 5,173,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 750,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,222,700                    

งบลงทนุ 113,929,800              

ครุภณัฑ์ 22,190,200                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 22,190,200                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิด ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 1500 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 13 611,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 10 512,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 802,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 850,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 ต าบล

ประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 120 2,640,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งเรียน ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 100 921,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ชนิดติดผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 12,000 บทียูี ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 36 612,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑพ์ลศึกษา ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 199,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสงัเกตการณ์สอน ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยรูป ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพวตัถ ุ3 มติิ ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 31,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคโนโลยดีนตรี ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 1,438,600                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2-Swithc) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 52 1,092,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์แปลงสญัญาณไฟเบอรอ์อฟติก ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 30 255,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊เกา้อี้หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 100 495,000                      

รายการระดบัที1่: ตูน้ า้ดื่ม ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ตู ้ 20 520,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงเคลือ่นที่ ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 16 168,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันแ์อลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ 

3,840*2,160 พกิเซล ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 65 น้ิว ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 100 4,996,900                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งศูนยข์อ้มูลอยธุยาศึกษา ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบปฏบิตัิงานโลจสิติกส ์ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 444,800                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าเร็จรูปทางเศรษฐมติิ ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 139,100                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าเร็จรูปวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติิ ต าบลประตูชยั

 อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าเร็จรูปค่าจา้งและเงนิเดอืน ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 91,739,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,707,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งเกบ็ของดา้นหลงัสถาบนัอยธุยาศึกษา ต าบล

ประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งาน 1 707,400                      
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รายการระดบัที1่: อาคารหอประชมุ ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 38,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,032,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ 317 ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งาน 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรอบสระน า้ หนา้อาคาร 4 ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งาน 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรอบสระน า้หนา้ อาคาร 1,2  ต าบลประตูชยั 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งาน 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคาร 100 ปี  ต าบล

ประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งาน 1 1,032,200                    

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 1,500,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 765,000                   

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 765,000                   

งบรายจ่ายอื่น 765,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 765,000                      

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 786,061,100              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,794,900                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,794,900                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 2,794,900                 

งบอดุหนุน 2,794,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,794,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็น

เลศิทางวชิาการ โครงการ 10 2,794,900                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 53,667,000                

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 53,667,000                

พฒันาทกัษะบคุลากรและแรงงานเพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 53,667,000                

งบรายจ่ายอื่น 53,667,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัต ัง้ศูนยผ์ลติชิ้นส่วนยานยนตด์ว้ย

แม่พมิพเ์พือ่รองรบัอตุสาหกรรม 4.0 โครงการ 1 38,800,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาทกัษะดา้นการผลติชิ้นส่วนยานยนตด์ว้ย

แม่พมิพ ์เพือ่รองรบัอตุสาหกรรม 4.0 โครงการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาทกัษะแรงงานในภาคอตุสาหกรรมทางการเชือ่ม

โลหะ เพือ่รองรบัอตุสาหกรรม 4.0 โครงการ 1 2,559,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการยกระดบัสมรรถนะแรงงานภาคอตุสาหกรรม โครงการ 1 9,308,000                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 440,972,900              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 440,972,900              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 440,972,900              

งบบคุลากร 174,975,100              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 160,256,400                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 269 130,741,600                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 138 9,944,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 138 9,944,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 119 8,512,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของ อตัรา 119 8,512,800                    
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รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 41 11,037,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 41 20,300                        

ค่าจา้งช ัว่คราว 14,718,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 8 1,994,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 51 12,723,800                   

งบด าเนินงาน 10,171,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,171,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 2 71,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 34 7,886,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 34 6,168,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ พนกังาน

มหาวทิยาลยั อตัรา 12 1,718,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 2 176,400                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 2 176,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 5 1,524,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 51 513,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสทมบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 51 441,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 8 72,000                        

งบอดุหนุน 255,826,600              

เงนิเดอืน 255,826,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 922 254,834,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 14 992,400                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 14 992,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 288,626,300              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 209,230,700              

จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 209,230,700              

งบด าเนินงาน 75,697,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 61,681,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 5,839,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 525,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 612,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 15,868,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,581,900                   

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 384,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 23,370,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 1,500,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 14,015,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า รายการ 0 10,184,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าประปา รายการ 0 769,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ รายการ 0 646,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม รายการ 0 2,415,200                    

งบลงทนุ 125,533,100              

ครุภณัฑ์ 92,533,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 92,533,100                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเครื่องจกัรกลไฟฟ้า ต าบล

หนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 7,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการสตูดโิอเทคโนโลยเีสมอืนจริง

และเทคโนโลยทีี่ใชใ้นการตรวจจบัการเคลือ่นไหว(Motion Capture) ต าบล

หนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 1,925,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการแพลงกต์อนและสาหร่าย 

ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 1,959,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอารกัขาพชื ต าบลหนัตรา 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 5,420,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑร์ะบบหอ้งเรียนอจัฉริยะ (E-Smart 

Classroom) ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 4 7,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพื้นฐานเครื่องจกัรอตัโนมตัิ 

ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 14,405,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพฒันาเกมสค์อมพวิเตอร ์

ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 1,884,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑท์างวศิวกรรมอาหาร ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 1,051,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 288,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวทิยาการเมลด็พนัธุ ์ต าบล

หนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 282,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศนส์องตาพรอ้มโปรแกรมวดัและค านวณ 

และชดุถา่ยภาพพรอ้มเครื่องขยาย ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 6 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการนิเวศวทิยาแหลง่น า้ ต าบล

หนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 955,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศนส์ามตาพรอ้มโปรแกรมวดัและค านวณ 

และชดุถา่ยภาพพรอ้มเครื่องขยาย ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหภ์าพเซล (Cell Imaging System) พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 2,354,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพเจล ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนการ

เรียนรูต้ามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 4,460,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑ ์Hands-on Studio & Photographicต าบล

ท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 125,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพฒันานกัธุรกจิดา้น

อตุสาหกรรมและโลจสิติกสใ์นเศรษฐกจิยคุดจิติอล ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 1,489,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการการจดัการคลงัสนิคา้ ต าบลท่า

วาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 1,494,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑท์ดลองระบบไฟฟ้าก าลงั ต าบลหนัตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 6,595,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการระบบควบคุม ต าบลหนัตรา 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 3,124,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเครื่องมอืกลดา้นการผลติ 

ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 9,690,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์

 ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 7,089,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอเิลก็ทรอนิกส ์ต าบลหนัตรา 

อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 3,250,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรท์างดา้นงาน

วศิวกรรม ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 1,410,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการฝึกระบบไฮดรอลกิสพ์ื้นฐาน 

ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 3,999,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส่์งเสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบ

ทบทวนซ า้ ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 1,930,900                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรือนไทยเฉลมิพระเกยีรติ ต าบลท่าวาสุกรี

 อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและท่อระบายน า้ภายในมหาวทิยาลยั ต าบล

หนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รายการ 1 18,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 0 8,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 70,395,600                

จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 70,395,600                

งบด าเนินงาน 7,740,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,661,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,661,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,079,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า รายการ 0 1,895,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา รายการ 0 129,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ รายการ 0 54,200                        

งบลงทนุ 59,655,000                

ครุภณัฑ์ 2,655,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,655,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการการตลาด เพือ่เขา้สู่ประเทศไทย

 4.0 ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หอ้ง 1 2,655,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ต าบลหนัตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 57,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 0 3,000,000                    

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 8,000,000                 

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 2,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ 0 2,000,000                    

ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา 6,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 6,000,000                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาบุคลากรดา้น

วชิาชพีวศิวกรรม 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 0 2,000,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 0 1,000,000                    

กระทรวงสาธารณสขุ 158,382,300               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 158,382,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 158,382,300              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 7,958,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 7,958,000                 

งบลงทนุ 7,958,000                 

ครุภณัฑ์ 7,958,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,958,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัพระญาติการาม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

วดัพระญาติการาม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัพระญาติการาม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัพระญาติการาม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวดัพระญาติการาม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลวดัพระญาติการาม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัพระญาติการาม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัพระญาติการาม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวดัพระญาติการาม ต าบลไผ่ลงิ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา  ต าบลหวัรอ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา ต าบลหวัรอ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลเสนา ต าบล

เจา้เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 150,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัขนอนเหนือ ต าบลบา้นกรด 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัขนอนเหนือ ต าบลบา้นกรด อ าเภอบาง

ปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวดัขนอนเหนือ ต าบลบา้นกรด อ าเภอบาง

ปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลวดัขนอนเหนือ ต าบลบา้นกรด อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ 

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หมอ้ 3 291,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้

เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้

เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลเสนา 

ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอเสนาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ 

อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลเสนา  ต าบลเจา้

เจด็ อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอ

เสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หมอ้ 1 54,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลมุพล ีต าบลลมุพล ีอ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นใหม่ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสามเรือน ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอนิ

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นลานเท ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะ

อนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลส าเภาลม่ ต าบลส าเภาลม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าเภาลม่ ต าบลส าเภาลม่ อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 140,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 150,424,300              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 150,424,300              

งบลงทนุ 150,424,300              

ครุภณัฑ์ 23,864,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล ความปลอดภยัสูงพรอ้มระบบช่วยชวีติและส ัง่

การรกัษาทางไกล (โครงสรา้งความปลอดภยัสูง) โรงพยาบาล

พระนครศรีอยธุยา ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั คนั 1 3,500,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 19,114,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 mA. แบบ

แขวนเพดานดจิติอล 2 จอรบัภาพ โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอ

เสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 9,630,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลบางไทร ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดั เครื่อง 1 1,750,000                    



119 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลวงันอ้ย ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธลิี

นออกไซด ์100% แบบเจาะแกซ๊อตัโนมตัิขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 240 ลติร 

โรงพยาบาลบางปะอนิ ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั เครื่อง 1 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลผกัไห่ ต าบลตาลาน อ าเภอผกัไห่ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ระดบั

ความคมชดัสูง 3 หวัตรวจ โรงพยาบาลบางปะหนั ต าบลบางนางรา้ อ าเภอ

บางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลมหาราช ต าบลหวัไผ่ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลมหาราช ต าบลหวัไผ่ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลมหาราช ต าบลหวัไผ่ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลมหาราช ต าบลหวัไผ่ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลมหาราช ต าบลหวัไผ่ อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งสายยางอตัโนมตัิพรอ้มอบแหง้ ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 800 ลติร โรงพยาบาลบางบาล ต าบลสะพานไทย อ าเภอบางบาล 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เมด็เลอืดแดง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกกแกว้บูรพา ต าบลกกแกว้บูรพา อ าเภอบางไทร จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เมด็เลอืดแดง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ไผ่พระ ต าบลไผ่พระ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทนัตกรรมเคลือ่นที่พรอ้มเกา้อี้สนามและโคมไฟ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพมงคล ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซา้ย

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทนัตกรรมเคลือ่นที่พรอ้มเกา้อี้สนามและโคมไฟ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชยีงรากนอ้ย ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอ

บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เมด็เลอืดแดง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โคกชา้ง ต าบลโคกชา้ง อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เมด็เลอืดแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นมา้ ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 21,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลบางซา้ย ต าบลบางซา้ย อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 1 1,250,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 126,560,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,679,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์12 ครอบครวั เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลลาดบวัหลวง ต าบล

สามเมอืง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 12,679,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 84,238,300                   
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รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก - อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 5,600 ตารางเมตรโรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช (วา

สนมหาเถระ) นครหลวง ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จงัหวดั หลงั 1 40,362,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารสนบัสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสนา ต าบลเจา้เจด็ อ าเภอ

เสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 28,758,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาพราหมณ์ 

ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 3,447,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลวงันอ้ย ต าบลล าไทร อ าเภอ

วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 11,670,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,642,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารซกัฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอนิ ต าบลบา้นเลน 

อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 10,012,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารซกัฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางไทร ต าบลบางไทร อ าเภอ

บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 10,012,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะหนั 

ต าบลบางนางรา้ อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 9,617,500                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 43,803,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 11,511,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,511,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 11,311,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 11,311,000                

งบอดุหนุน 11,311,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,311,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามเพลง ต าบลปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแจง้ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไก่ ต าบลหนัสงั อ าเภอบางประหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกทอง ต าบลกฎุ ีอ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัยม ต าบลวดัยม อ าเภอบางประอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัช่างเหลก็ ต าบลช่างเหลก็ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 933,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขยีนลาย ต าบลบา้นแพรก อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรอ้ยไร่ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณเจดยี ์ต าบลบา้นขวาง อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่ตา้นทาน ต าปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์สาวหาญ ต าบลโพธิ์สาวหาญ อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมาบโพธิ์ ต าบลระโสม อ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองเครือบุญ ต าบลภาช ีอ าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสหกรณ์ธรรมนิมติ ต าบลสนบัทบึ อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงั ต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นมา้ ต าบลบา้นมา้ อ าเภอบางประหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสบสวรรค ์ต าบลโพธิ์สามตน้ อ าเภอบางประหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไทรงาม ต าบลเสนา อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางประอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นเลนสระกระจบั ต าบลบา้นโพ อ าเภอบางประอนิ จงัหวดั วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาคสโมสร ต าบลไผ่พระ อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางแขยง ต าบลบางยีโ่ท อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัยวด ต าบลบา้นแพน อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับางกะทงิ ต าบลหวัเวยีง อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามตุ่ม ต าบลสามตุ่ม อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปราสาททอง ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัใหม่หนองคต ต าบลวงัพฒันา อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระญาติสามคัคีธรรม ต าบลโคกม่วง อ าเภอภาช ีจงัหวดั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไมร้วก ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 1,333,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัล  าบวั ต าบลหนัตะเภา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอมฤตสทิธาราม ต าบลอมฤต อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระนอน ต าบลพระนอน อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดั 1 333,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   
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งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมมหาวชริาลงกรณราชวทิยาลยั ต าบลสนบัทบึ อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 32,260,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 2,260,000                 

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 2,260,000                 

การป้องกนัและการปราบปรามการลกัลอบหลบหนีเขา้เมอืงและคนต่างดา้วทีไ่มพ่งึ

ปรารถนา 2,260,000                 

งบลงทนุ 2,260,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,260,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,260,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ตม.จว.พระนครศรีอยธุยา ต าบล

หอรตันไชย อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 2,260,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 30,000,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 30,000,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา สภ.บางซา้ย ต าบล

บางซา้ย อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 2 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุสูง) สภ.นครหลวง 

ต าบลปากจ ัน่ อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 22,000,000                   

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 32,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 32,000                     

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 32,000                     

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 32,000                     

งบลงทนุ 32,000                     

ครุภณัฑ์ 32,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือ หรือ LED ส/ีขาวด า ต าบล

ประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 5 13,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตู ้ 1 19,000                        

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 110,400                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 110,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 110,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 110,400                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 110,400                   

งบอดุหนุน 110,400                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 110,400                      



123 / 131

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03140000 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 1 24,800                        

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 าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ต าบลคลอง

สวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 153,508,600               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 22,482,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 22,482,500                

โครงการการดูแล ขนยา้ย ควบคุมและแปรรูปไมม้ค่ีาเพือ่ใชก่้อสรา้งอาคารพพิธิภณัฑไ์ม ้

มค่ีา 22,482,500                

การดูแล ขนยา้ย ควบคุมและแปรรูปไมม้ค่ีา 22,482,500                

งบลงทนุ 8,387,500                 

ครุภณัฑ์ 781,100                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 781,100                      

รายการระดบัที1่: รถยกขนาด 3 ตนั ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา คนั 1 781,100                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,606,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงงานส าหรบัเกบ็ไมแ้ปรรูป ไมป้ระสาน 

ขนาด 20 x 30 เมตร ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลงั 1 3,800,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,806,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารบริเวณฝัง่ตรงขา้ม (บริเวณเกบ็

รกัษาไมเ้พิม่เติม) ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระบบ 1 3,806,400                    

งบอดุหนุน 14,095,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,095,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเฝ้ารกัษา แปรรูปไม ้

 และผลติไมป้ระสานน้ิวมอื 0 14,095,000                   

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 28,389,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 28,389,600                

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 28,389,600                

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 28,389,600                

งบลงทนุ 28,389,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,389,600                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,389,600                   

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้8 ช่วง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 28,389,600                   
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การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 6,633,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,633,600                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 6,633,600                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 6,633,600                 

งบลงทนุ 6,026,100                 

ครุภณัฑ์ 399,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 399,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้ง CCTV IP Camera แบบกลอ้ง 6 ตวั พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั ชดุ 1 399,700                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,626,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,626,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ส านกังานพระนครศรีอยธุยา ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,626,400                    

งบอดุหนุน 607,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 607,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 607,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพระนครศรีอยธุยา ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1 187,100                      

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานพระนครศรีอยธุยา 

ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2564 แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานพระนครศรีอยธุยา ต าบล

ประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 200,000                      

การเคหะแหง่ชาติ 96,002,900                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 96,002,900                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 96,002,900                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 684,900                   

งบอดุหนุน 684,900                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 684,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรอยธุยา (โรจนะ) ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั แห่ง 1 684,900                      

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 95,318,000                

งบอดุหนุน 95,318,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 95,318,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (โรจนะ) ระยะที่ 1 ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบางปะ

อนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 95,318,000                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 390,662,600               

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 291,351,600              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 291,351,600              
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การพฒันาดา้นสงัคม 150,306,600              

ตามแผนชมุชน ดา้นสงัคม 100,438,400              

งบลงทนุ 100,438,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,438,400                 

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 8,863,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นถงัแชมเปญ ขนาด 20 ลูก

บาศก์เมตร พรอ้มเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ แห่ง 1 1,263,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นถงัแชมเปญ ขนาด 20 ลูก

บาศก์เมตร พรอ้มเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3  ต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ แห่ง 1 1,263,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นถงัแชมเปญ ขนาด 20 ลูก

บาศก์เมตร พรอ้มเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ แห่ง 1 1,263,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก 

หมู่ที่ 7 ต าบลท่าเจา้สนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,074,400                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 1,349,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหลก็ และติดต ัง้

ประตูเหลก็ ปิด-เปิดระบายน า้ หมู่ที่ 3 ต าบลท่าเจา้สนุก อ าเภอท่าเรือ แห่ง 1 1,349,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,448,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยบา้นก านนัเพญ็ศรี 

หมู่ที่ 1 ต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 5.00

 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,825 สายทาง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ คลองตาโพธิ์ หมู่ที่ 15 

ต าบลศาลาลอย อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 3.00 เมตร 

ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ตาราง สายทาง 1 1,776,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5-6          

ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตาราง สายทาง 1 5,348,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 ต าบลล า

ตะเคียน อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

950.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,800 ตารางเมตร สายทาง 1 1,989,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 2-6 ต าบลดอน

ลาน อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 

1,050.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,675 ตารางเมตร สายทาง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เรียบคลองสายสี ่หมู่ที่ 1 

 ต าบลมารวชิยั อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 1,200.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายเลยีบคลองสายสี ่หมู่ที่ 2 ต าบล

มารวชิยั อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

500.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,500 ตารางเมตร สายทาง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลยีบคลองเสอืเตน้

ฝัง่ตะวนัออก หมู่ที่ 2 ต าบลดอนทอง อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ตารางเมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่าง สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 ต าบลปากจ ัน่ 

อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 1,230.00 เมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่าง 2 ขา้งๆละ 0.25 เมตร 

หรือมพีื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 3,690 ตารางเมตร สายทาง 1 2,286,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,968,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันเ์กาะกลางถนนโรจนะ ช่วง กม.ที่ 0+055

 ถงึ กม. ที่ 6+719 อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สายทาง 1 6,968,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,135,000                    

รายการระดบัที1่: วางท่อบลอ็กสีเ่หลีย่มคอนกรีตเสริมเหลก็เพือ่ระบายน า้ 

หมู่ที่ 1 - 5 ต าบลบา้นแพน  อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ขนาด 

1.20 X 1.20 X 1.00 เมตร พรอ้มเทลนีคอนกรีตเสริมเหลก็ ลงเสาเขม็ไอ

ขนาด 0.15 เมตร ยาว 3.00 เมตร แห่ง 19 1,135,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 44,895,000                   

รายการระดบัที1่:  ปรบัปรุงถนนลาดยางแอลฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4  

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 3.00 

เมตร ยาว 1,270.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร สายทาง 1 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เลยีบแม่น า้หนา้โรงเรียน

วดัอโุลม หมู่ที่ 3 ต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,734,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิ พรอ้มปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ หมู่ที่ 1,5 ต าบลหนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 5,254,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตดว้ยวสัดุแอสฟลัท ์ช่วงที่ 1 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,812.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และช่วงที่ 2  กวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 1,160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 7,8 ต าบลหนอง

ขนาก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สายทาง 1 1,196,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บา้น

สวนหลวง ต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 2,701.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,026 สายทาง 1 7,996,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 2 บา้นหนอง

ตาเสอื (เลยีบคลองระบายน า้ 3 ขวา)  ฝัง่ขวา  ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอภาชี

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,800 ตารางเมตร สายทาง 1 1,630,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3-4 ต าบลนาคู 

อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ช่วงที่ 1 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 

160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 480 ตารางเมตร ช่วง

ที่ 2 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 738 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 737.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,579.50 ตารางเมตร สายทาง 1 1,527,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6-7 ต าบลนาคู 

อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ช่วงที1่ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 

1,077.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,231 ตารางเมตร

 พรอ้มลงหนิคลกุไหลท่าง 2 ขา้ง ช่วงที่ 2  กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 673.00 

เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,355.50 ตารางเมตร พรอ้ม สายทาง 1 2,093,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 2 ถงึ หมู่ที่ 7 

ต าบลนาคู อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ช่วงที่ 1 กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 25.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้น้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 102.80 

ตารางเมตร พรอ้มลงหนิคลกุไหลท่าง 2 ขา้ง ช่วงที่ 2 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว

 1,947.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,814.50 ตาราง สายทาง 1 2,612,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 

ต าบลนาคู อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ช่วงที1่ กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 303.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอ้มลงหนิคลกุไหลท่าง 2 ขา้ง ช่วงที่ 

2 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,070.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอ้มลงหนิคลกุ

ไหลท่าง 2 ขา้ง  ช่วงที3่  กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.10 สายทาง 1 2,261,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เลยีบคลองพระยาบนัลอื

 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 3,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 6,660,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเขา้วดันาคสโมสร 

หมู่ที่ 4 ต าบลบางพล ีอ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,850 ตารางเมตร สายทาง 1 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เพือ่การเกษตร หมู่ที่ 4 

ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,015.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี

พื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 3,552.50 ตารางเมตร พรอ้มลงไหลท่างลูกรงั สายทาง 1 2,427,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยคลองเปรม

ตะวนัออก หมู่ที่ 10 ต าบลเชยีงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 585.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ตารางเมตร สายทาง 1 1,543,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงยกระดบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ต าบลปากกราน

เชือ่ม  ต าบลคลองตะเคียน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา กวา้ง 4.00, 6.00 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมพีื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,584 ตารางเมตร สายทาง 1 1,825,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหลกัในเกาะ หมู่ที่ 

2-3 ต าบลเกาะเรียน อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 4,500 ตารางเมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่าง สายทาง 1 3,547,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,780,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงกนัดนิถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลยีบ

คลองกุ่มฝัง่ตะวนัออก หมู่ที่ 1 ต าบลดอนทอง อ าเภอเสนา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ยาว 1,600.00 เมตร ลงเสาเขม็ไอ ขนาด 0.22 X  0.22 

X 3.00 เมตร และวางพื้นส าเร็จ ยาวช่วงละ 1.50 เมตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ป้องกนัตลิง่ บริเวณ

คลองบ่อ เลยีบถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 2-3 ต าบลชา้งใหญ่  อ าเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 1,250.00 เมตร แห่ง 1 12,780,000                   

พฒันาและยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 40,868,200                

งบด าเนินงาน 6,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,651,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมในโรงเรียนผูสู้งอายุ งาน 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,184,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,184,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุฝึกอบรม 0 50,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 12,800                        

งบลงทนุ 34,368,200                

ครุภณัฑ์ 34,368,200                   
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ครุภณัฑก์ารแพทย์ 34,368,200                   

รายการระดบัที1่: รถเขน็นัง่ถา่ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1025 4,612,500                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่ถา่ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวั 1025 3,587,500                    

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนัง่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คนั 1025 6,765,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ แบบ ข. จงัหวดั เตียง 615 9,717,000                    

รายการระดบัที1่: ที่นอนโฟมกนัแผลกดทบั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อนั 615 9,686,200                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: รายการค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 1 0 9,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 64,000,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการดา้นภยัพบิตั ิดา้นความม ัน่คง และโครงสรา้งพื้นฐาน 64,000,000                

งบลงทนุ 64,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหมู่ที่ 

8 ต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ความยาว 100.00 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา บริเวณหมู่ที่ 

9 ต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ความยาว 100.00 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองลาดงา-ปลายกลดั หมู่ที่

 4 ต าบลลาดงา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว 132.00 แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางหลวง บริเวณวดักอ

ไผ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบางหลวงโดด อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ความยาว 200.00 เมตร แห่ง 1 25,000,000                   

การพฒันาดา้นเกษตร 36,099,400                

ส่งเสริมการสรา้งผลติภณัฑช์มุชนโดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ และนวตักรรมสู่สากล 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมากจิกรรมส่งเสริมช่องทางการจ าหน่าย OTOP 

Outlet สู่ภูมภิาค งาน 1 2,000,000                    

ยกระดบัการพฒันาดา้นอตุสาหกรรมและศกัยภาพก าลงัคน 1,413,000                 

งบด าเนินงาน 1,413,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,413,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 576,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 837,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 837,000                      

ตามแผนชมุชน ดา้นเศรษฐกจิเพือ่ส่งเสริมการเกษตร 5,089,000                 

งบลงทนุ 5,089,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,089,000                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 3,627,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูระบายน า้ ปากล ารางพาดหมอน หมู่ที่ 9 

ต าบลปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 894,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูระบายน า้ทางเขา้ล  ารางเหนือ/ตะวนัตก หมู่ที่

 9 ต าบลปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 681,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูระบายน า้ล  ารางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ต าบล

ปลายกลดั อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 803,000                      

รายการระดบัที1่: โรงสูบน า้พรอ้มวางระบบท่อส่งน า้ หมู่ที่ 6 ต าบลพระนอน

 อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 1,249,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,462,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานคอนกรีตเสริมเหลก็ตากพชืผลทางการเกษตร

 หมู่ที่ 1 ต าบลน า้เตา้ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 2,250 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร แห่ง 1 1,462,000                    

ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และขยายผลโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,057,400                 

งบด าเนินงาน 2,057,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,057,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 169,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 169,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 1,383,200                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเพือ่ศึกษาส ารวจรวบรวมทรพัยากร{{LF}}(ตน้

พทุราประวตัิศาสตร)์ งาน 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาปรบัปรุงบ ารุงพทุรา งาน 1 389,500                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานวนัพทุราประวตัิศาสตรก์รุงศรีอยธุยา งาน 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานและเวทพีรอ้มตกแต่งสถานที่ งาน 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงนิทรรศการชาวนาวถิไีทย งาน 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท ารูปเลม่สรุปโครงการ งาน 1 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาดูแลแปลงนาตลอดฤดูกาลผลติแปลงนาทุ่ง งาน 1 37,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัหาเมลด็พนัธุข์า้วและเตรียมดนิ งาน 1 18,700                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเกบ็เกี่ยวผลผลติพรอ้มค่าขนส่งแปลงนาทุ่ง งาน 1 22,500                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัการผลผลติแปลงนาทุ่งมะขามหยอ่ง งาน 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 153,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 153,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 346,900                      

ส่งเสริมการเกษตรทีม่คุีณภาพไดม้าตรฐานแบบครบวงจร 25,540,000                

งบด าเนินงาน 6,040,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 2,540,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ปลอ่ยพนัธุก์ุง้กา้มกราม จ านวน 4 งาน 1 40,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการกจิกรรมการแสดงและการจ าหน่าย

มหกรรมสนิคา้เกษตรปลอดภยั เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก งาน 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,500,000                    

งบลงทนุ 19,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,500,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 19,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซา้ย 3 ขวา และ

ปรบัปรุง ท่อระบายกลางคลอง 3 ขวา  ต าบลโคกม่วง อ าเภอภาช ีจงัหวดั แห่ง 1 19,500,000                   

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 40,945,600                

ส่งเสริมการพฒันาและฟ้ืนฟูแหลง่ทอ่งเทีย่ว 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันป์ระภาคารเกาะวดันิเวศธรรมประวตัิราช

วรวหิาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12 ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 5,000,000                    

ส่งเสริมกจิกรรมการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 26,645,600                

งบด าเนินงาน 26,645,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,645,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 129,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 24,851,500                   

รายการระดบัที2่:  จา้งเหมาจดังานยอยศยิง่ฟ้าอยธุยามรดกโลก งาน 1 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัการแขง่ขนัเรือยาวประเพณีชงิถว้ย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั งาน 1 1,698,400                    

รายการระดบัที2่: จา้งเเหมาบริการจดังานเทศกาลอาหารคาวหวานกรุงศรี งาน 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมแต่งไทยใส่บาตรยามเชา้ 80 วนั งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมท่องราตรีกรุงศรีอยธุยา 7 วนั งาน 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมความสมัพนัธไ์ทย - ญีปุ่่ น งาน 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานเทศกาลกนิกุง้ (Shrimp Festival) งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เชือ่มโยง งาน 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถปรบัอากาศรบัจา้ง งาน 3 53,100                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานวนัมวยไทยนายขนมตม้ งาน 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 359,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 359,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งาน 1 1,240,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาผลติสกูป๊ขา่วไม่เกนิ 1.30 นาที งาน 1 360,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาออกอากาศผ่านรายการโทรทศัน์ งาน 1 320,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาประชาสมัพนัธผ์่านรายการโทรทศันค์วามยาว งาน 1 460,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธก์ารสมัมนาผูว้า่ฯ พบสือ่ งาน 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,100                         

ตามแผนชมุชน ดา้นเศรษฐกจิเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 9,300,000                 

งบด าเนินงาน 2,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแห่เทยีนพรรษาทางน า้           อ าเภอ งาน 1 2,500,000                    

งบลงทนุ 6,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,800,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาตลาดประชารฐัหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงและ

เชือ่มโยงการท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร ์ต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอภาช ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แห่ง 1 6,800,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 99,311,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 99,311,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 13,000,000                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 13,000,000                

งบด าเนินงาน 13,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 13,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดักจิกรรมศิลปะกูช้าติศาสตรคู่์ งาน 1 4,900,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์

ประยกุตเ์มอืงมรดกโลก งาน 1 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัเทศกาลหุ่นกระบอกโลก งาน 1 3,600,000                    

โครงการพฒันาบริหารจดัการน า้ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 81,311,000                

ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน/เขือ่นป้องกนัตลิง่ 81,311,000                

งบลงทนุ 81,311,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 81,311,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่บริเวณหนา้วดัเชงิท่า 

ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความ แห่ง 1 24,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 57,311,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารป้องกนัตลิง่แกม้ลงิสมเด็จพระนเรศวร (ทุ่ง

ภูเขาทอง) ช่วงที่ 3 ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยูุธยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ความยาว 380.00 เมตร แห่ง 1 22,073,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองบางหลวงบริเวณวดักอ

ไผ่ ต าบลบางหลวงโดด อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ความยาว แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารป้องกนัตลิง่แกม้ลงิสมเด็จพระสุริโยทยั 

(ทุ่งมะขามหยอ่ง) ช่วงที่ 3 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ความยาว 188.00 เมตร แห่ง 1 10,238,000                   

การพฒันาดา้นสงัคม 5,000,000                 

บริหารจดัการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    


