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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 4,418,795,647            

จงัหวดันครนายก 4,418,795,647            

ส านักนายกรฐัมนตรี 6,384,800                 

ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 6,180,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,180,000                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน ์และอารยธรรมขอม ภาคตะวนัออก 6,180,000                 

พฒันาพพิธิภณัฑภู์มภิาคเพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภาคตะวนัออก 6,180,000                 

งบอดุหนุน 6,180,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,180,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาพพิธิภณัฑภู์มภิาคเพือ่เสริมสรา้ง

ศกัยภาพการท่องเที่ยว 0 6,180,000                    

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 39,210,800                

กองทพับก 37,464,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 37,464,300                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 37,464,300                

การเสริมสรา้งความสมบูรณ์ของหน่วย 37,464,300                

งบลงทนุ 37,464,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,464,300                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 37,464,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกั โรงเรือนและก่อสรา้งอืน่ๆท ัว่ไป ไม่ 0 37,464,300                   

รายการระดบัที2่: โครงการพฒันาและปรบัปรุงโรงเรียนนายรอ้ยพระ

จลุจอมเกลา้ ระยะที่ 2 0 37,464,300                   

กองทพัอากาศ 1,746,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,746,500                 

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 1,746,500                 

การส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง 1,746,500                 

งบลงทนุ 1,746,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,746,500                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 1,746,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร โรงเรือน และสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ ท ัว่ไป งาน 0 1,746,500                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 1013 (มว.แพทย)์ ที่ สร.ขข. 

ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก งาน 0 1,360,700                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารที่ท  าการ จนท.กองรกัษาการณ์ สร.เขา

เขยีว ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก งาน 0 385,800                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 26,713,300                

สถาบนัการพลศึกษา 26,713,300                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,460,000                 

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

03260000 จงัหวดันครนายก
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โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 5,460,000                 

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 5,460,000                 

งบลงทนุ 5,460,000                 

ครุภณัฑ์ 5,460,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,460,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือทอ้ง แบบ

กระบอกลม  ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือขารวม แบบ

กระบอกลม  ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลทรายมูล 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 380,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 21,253,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 21,253,300                

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 21,253,300                

งบลงทนุ 21,253,300                

ครุภณัฑ์ 1,253,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก กลอ้ง 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,058,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 6,000                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลทรายมูล 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   
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ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัดนิสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกฬีาจงัหวดั

นครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงไฟฟ้าแสงสวา่งถนน โรงเรียนกฬีาจงัหวดั

นครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 10,000,000                   

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 608,700                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 608,700                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 42,500                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 42,500                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     

ครุภณัฑ์ 42,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

นครนายก  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 42,500                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 835,556,900               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 175,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 175,900                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 175,900                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 175,900                   

งบลงทนุ 175,900                   

ครุภณัฑ์ 175,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 175,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลท่าชา้ง   อ าเภอเมอืงนครนายก   จงัหวดันครนายก ชดุ 3 110,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ต าบลท่าชา้ง   อ าเภอ

เมอืงนครนายก   จงัหวดันครนายก เครื่อง 3 7,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลท่าชา้ง   อ าเภอเมอืงนครนายก   จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 58,000                        

กรมชลประทาน 792,130,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 344,197,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,400,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก รายการ 0 2,400,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 341,797,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 341,797,000              

งบลงทนุ 341,797,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 341,797,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 341,797,000                 

รายการระดบัที1่: คนัคลองฝัง่ขวาคลองส่งน า้สายซอย 1 ซา้ย ต าบลศรีนาวา

 อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ระยะทาง 3.300 กม. รายการ 0 11,014,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลอง 1R-คลองเหมอืง (ฝัง่ซา้ย) 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ระยะทาง 3.100 กม. รายการ 0 13,873,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองซอย 1 ซา้ย ของคลองแยกร่วม

ของคลองส่งน า้ฝัง่ซา้ยสาย 2 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั

นครนายก ระยะทาง 10.460 กม. รายการ 0 37,420,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองเหมอืง ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก ระยะทาง 6.000 กม. รายการ 0 17,990,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้ฝัง่ซา้ยสาย 1 ต าบลวงั

กระโจม อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ระยะทาง 6.000 กม. รายการ 0 17,990,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.2+600 -

 กม.4+400  ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 8,234,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา  ต าบล

พรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ระยะทาง 6.150 กม. รายการ 0 26,792,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลองส่งน า้ฝัง่ขวา ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา 

จงัหวดันครนายก ระยะทาง 2.400 กม. รายการ 0 11,167,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองบางไพล (ฝัง่ขวา) ต าบลบา้นพรา้ว 

อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ระยะทาง 2.800 กม. รายการ 0 10,641,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้ฝัง่ซา้ยสาย 2 ระยะ 2 ต าบล

ดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ระยะทาง 8.000 กม. รายการ 0 20,314,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลอง 32 (ฝัง่ซา้ย)  ต าบลบา้นพริก 

อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ระยะทาง 2.900 กม. รายการ 0 12,461,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองซอย 1 ขวา ของคลองแยกร่วม

ของคลองส่งน า้ฝัง่ซา้ยสาย 2 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั

นครนายก ระยะทาง 11.400 กม. รายการ 0 42,282,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองซอย 2 ซา้ย ของคลองส่งน า้ 

สาย 2 (ฝัง่ซา้ย) ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 32,996,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลอง 3 ขวา คลองเหมอืง ต าบลศรีจฬุา 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ระยะทาง 4.500 กม. รายการ 0 17,813,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ 1.1 ขวา ของคลองส่งน า้ฝัง่ซา้ย

สาย 1 (ฝัง่ซา้ย) ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก  ระยะทาง รายการ 0 23,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ 1.1 ซา้ย ของคลองส่งน า้ฝัง่ซา้ย

สาย 1 (ฝัง่ขวา) ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก  ระยะทาง รายการ 0 22,400,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้ฝัง่ซา้ยสาย 2 (ฝัง่ซา้ย) ต าบล

ดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก  ระยะทาง 7.475 กม. รายการ 0 11,970,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองแยกร่วมสาย 2 (ฝัง่ซา้ย) ต าบล

ดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก  ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 2,640,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 274,601,300              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 170,155,300              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 170,155,300              

งบลงทนุ 170,155,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,155,300                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 170,155,300                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้กลางคลองบางเม่า  ต าบลศรีจฬุา อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ปตร.ปากคลองขนุน ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 356,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 63,650,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้และขดุลอกตะกอนภายใน

อโุมงค(์Gallery) โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบล

หนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางระบายน า้ทา้ยเขือ่น  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้,ศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Generater และอปุกรณ์ไฟฟ้าเขา A  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Fixed Wheel Gate อาคารระบายน า้ 

Bottom Outlet  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบล

หนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 7,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และระบบระบายน า้ โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคาร River Outlet และ Irrigation Outlet

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ในคลอง RMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครนายก ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ในคลองส่งน า้ฝัง่ซา้ยสาย 1  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลเกาะโพธิ์,ท่าเรือ อ าเภอปากพล ี รายการ 1 550,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ในคลอง1 ทรายมูล  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลบางออ้ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก รายการ 1 890,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ในคลอง 1L-RMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ในคลองขนานคนัก ัน้น า้องครกัษ-์เกาะ

กา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ในคลอง 2L-RMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครนายก ต าบลบางออ้ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บางคะยอ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.สะแกซงึ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครนายก ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บางเกาะ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ในคลองเหมอืง 2 แห่ง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลดงละคร,ศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก 

จงัหวดันครนายก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง 1 ขวา-แยกร่วม และอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์ รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลองซอย 29  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครนายก ต าบลบางปลากด อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 1 620,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ป่า กม.12+800 คลองส่งน า้ฝัง่

ซา้ยสาย 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าเรือ อ าเภอ

ปากพล ีจงัหวดันครนายก รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ทรบ.ในเขตฝ่ายส่งน า้

ฯ ที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าทราย อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.บา้นคลอง 2 พรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมไซฟอนปลายคลองชวดบวั  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 1 540,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมไซฟอนปลายคลองบางตะคง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บางชะแม่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 1 460,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.บางชา้ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 1 440,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม คลอง 3 ขวา คลองเหมอืง  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.หนองพมิพา พรอ้มอาคารประกอบ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืง รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปลายคลองคูเมอืง  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ทรบ.ในเขตฝ่ายส่งน า้

ฯ ที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลดงละคร,ศรีจฬุา 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม คลองเหมอืง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครนายก ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 600,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลอง 2 ขวา คลองส่งน า้ฝัง่ซา้ย

สาย 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าเรือ อ าเภอปาก

พล ีจงัหวดันครนายก รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปลายคลองบา้นนา และอาคารประกอบ 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลบางออ้ อ าเภอบา้นนา 

จงัหวดันครนายก รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.บางออ้ และอาคารประกอบ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลบางออ้ อ าเภอบา้นนา จงัหวดั รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งดา้นเหนือ อ่างเกบ็น า้วงับอน  โครงการ

ชลประทานนครนายก ต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก รายการ 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งดา้นเหนือ อ่างเกบ็น า้คลองกลาง และ

อาคารประกอบ  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลนาหนิลาด อ าเภอ

ปากพล ีจงัหวดันครนายก รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งดา้นเหนือ อ่างเกบ็น า้คลองสเีสยีด  

โครงการชลประทานนครนายก ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดั รายการ 1 870,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ช่วงกม. 0+000 -

 5+750  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพล ี รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งดา้นทา้ยและโครงสรา้งอาคารประกอบ 

ปตร.คลองยาง  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลโคกกรวด อ าเภอ

ปากพล ีจงัหวดันครนายก รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดกลางคลองววั กม.1+020  โครงการ

ชลประทานนครนายก ต าบลพกิลุออก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งทา้ย ปตร.บา้นนา  โครงการ

ชลประทานนครนายก ต าบลพกิลุออก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองบา้นนา (ฝัง่ซา้ย)  โครงการ

ชลประทานนครนายก ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองววั (ฝัง่ซา้ย)  โครงการชลประทาน

นครนายก ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองอาษา (ฝัง่ขวา)  โครงการ

ชลประทานนครนายก ต าบลอาษา อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองทางกระบอื (ฝัง่ขวา)  โครงการ

ชลประทานนครนายก ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสา GUARD POST อ่างฯหว้ยปรือ, อ่างฯ

ทรายทอง และอ่างฯคลองโบด  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลเขา

พระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 320,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 01 กม.0+020-กม.1+020

 อ่างฯหว้ยปรือ  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลเขาพระ อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 02 กม.0+000-กม.0+900

 อ่างฯหว้ยปรือ  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลเขาพระ อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 02-1 กม.0+010-กม.

1+000 อ่างฯหว้ยปรือ  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลเขาพระ 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 01-4 กม.0+000-กม.

0+700 อ่างฯหว้ยปรือ  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลเขาพระ 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 200,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูส่งน า้สาย 04 กม.0+000-กม.0+940  

โครงการอ่างฯทรายทองขยาย  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลเขา

พระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูส่งน า้สาย 06 กม.0+000-กม.1+500  

โครงการอ่างฯทรายทองขยาย  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลเขา

พระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูส่งน า้สาย 08 กม.0+000-กม.0+800  

โครงการอ่างฯทรายทองขยาย  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลเขา

พระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูส่งน า้สาย 08-1 กม.0+000-กม.0+170  

โครงการอ่างฯทรายทองขยาย  โครงการชลประทานนครนายก ต าบลเขา

พระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานนครนายก ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุง .สถานีสูบน า้เสาวภาผ่องศรี  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทุนดกัสวะ บริเวณ.สถานีสูบน า้เสาวภาผ่องศรี

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนน คูเลยีบคนัก ัน้น า้คลอง 14-15  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและเปลีย่นบานระบาย ปตร.ปลายคลอง 16 

(สายกลาง)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลชมุพล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 7,260,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองบางหอย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 3,860,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองมโนรมย ์ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ี

จงัหวดันครนายก รายการ 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 3,530,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง 2 ขวา 

คลองเหมอืง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลศรีจฬุา 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลอง 3 ขวา 

คลองเหมอืง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลศรีจฬุา 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองหนอง

หลวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลดอนยอ อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองคนัคลอง

กัน้น า้องครกัษ-์เกาะกา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบล

ศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 20,359,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองไผ่  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพล ีจงัหวดั รายการ 0 791,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองชวดดว้น  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ี รายการ 0 450,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางเม่า  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืง รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางไพล  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา รายการ 0 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบา้นนา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลบางออ้ อ าเภอบา้นนา รายการ 0 1,471,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองเตยนอ้ย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลบางลูกเสอื อ าเภอองครกัษ์ รายการ 0 1,854,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองปลาดุก  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืง รายการ 0 1,545,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางขอม  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืง รายการ 0 1,942,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองดอนยอ  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืง รายการ 0 1,810,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบางตะคง  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 963,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองเจก๊  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก รายการ 0 492,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองรงัสติประยูร

ศกัดิ์ กม.ที่ 0+000 ถงึ กม.ที่ 54+400  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

รงัสติใต ้ต าบลบงึศาล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 0 3,604,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองซอยที่ 22 กม. 

0+000 - 18+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษารงัสติใต ้ต าบลพระ

อาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 0 1,537,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 25,000,000                

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบา้นหุบเมยพรอ้มอาคารประกอบ ต าบลหนิต ัง้ 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 25,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 79,446,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 79,446,000                

งบลงทนุ 79,446,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,446,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 79,446,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้และอาคารประกอบ โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพสถานีสูบน า้สมบูรณ์ จงัหวดันครนายก 0 33,150,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการเพิม่ประสทิธภิาพสถานี

สูบน า้สมบูรณ์ จงัหวดันครนายก 0 2,856,000                    

รายการระดบัที1่: ปตร.ปลายคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย สาย 1 ต าบลท่าเรือ

 อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก 0 43,440,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 142,000,000              

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 142,000,000              

บริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นทีภ่าคตะวนัออก 142,000,000              

งบลงทนุ 142,000,000              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 142,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 142,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปตร.กลางคลอง 14 กม. 8+300 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 0 73,000,000                   

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้คลองกระเหรี่ยง ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา

 จงัหวดันครนายก รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปตร.กลางคลอง 14 กม. 12+420 ต าบลคลองใหญ่ 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทรบ.คลองล าผกัชแีละขดุลอก ต าบลบางปลากด อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก รายการ 0 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 31,332,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 31,332,000                

การจดัการงานชลประทาน 31,332,000                

งบลงทนุ 31,332,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,332,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 967,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 967,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 0 374,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล  อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 593,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 12,865,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 11,265,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 0 3,775,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 0 3,150,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการชลประทาน

นครนายก ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

นครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 640,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาขนุด่าน

ปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานนครนายก ต าบล

หนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษานครนายก 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื แม่น า้นครนายก โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื คลองระบายน า้ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั รายการ 0 300,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศภายในอโุมงค์

ในตวัเขือ่น (Gallery) โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล 

ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งภายในเขตโครงการฯ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาขนุด่านปราการชล ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 0 2,500,000                    

กรมปศุสตัว ์ 16,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 16,000                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 3,705,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,122,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 3,122,000                 

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก คนั 1 991,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 2,097,000                 

งบลงทนุ 2,097,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,097,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,097,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดันครนายก กลา้ 900000 1,485,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดันครนายก กลา้ 600000 612,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 34,000                     

งบลงทนุ 34,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,000                        

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดันครนายก ไร่ 20 34,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 583,500                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 583,500                   

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 583,500                   

งบลงทนุ 583,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 583,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 583,500                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดันครนายก ไร่ 150 583,500                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 429,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 429,100                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 429,100                   
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เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 429,100                   

งบลงทนุ 429,100                   

ครุภณัฑ์ 75,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 75,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

เมอืงนครนายก  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ปากพล ีต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 47,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 353,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 353,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็วสัดุ ส านกังานเกษตรอ าเภอบา้นนา 

ต าบลป่าขะ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก แห่ง 1 353,500                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 905,100                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 867,100                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 867,100                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 867,100                   

งบอดุหนุน 867,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 67,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 67,100                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 2 800,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 38,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 38,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครนายก ต าบล

นครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันครนายก ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 21,810,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 36,800                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 36,800                     

จดัทีด่นิ 36,800                     

งบลงทนุ 36,800                     

ครุภณัฑ์ 36,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 36,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครนายก  

ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดันครนายก  ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดันครนายก  ต าบลพรหมณี 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 11,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 21,773,800                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 21,773,800                

พฒันาตามแนวทางพระราชด าริ 21,773,800                

งบลงทนุ 21,773,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,773,800                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,057,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนในแปลงเกษตรกรรมในเขตปฏรูิปที่ดนิ หมู่ที่

 6-7 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 6,057,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,716,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงแหลง่น า้ สระเกบ็น า้ และระบบกระจาย

น า้ ในที่ดนิพระราชทาน ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก แห่ง 1 15,716,300                   

กรมการขา้ว 16,384,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 16,384,400                

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 16,384,400                

การขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 16,384,400                

งบลงทนุ 16,384,400                

ครุภณัฑ์ 16,384,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,791,100                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารส านกังานศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้ว

นครนายก   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,631,100                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร พรอ้มฐาน

ตัง้   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ถงั 13 160,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,637,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดั คนั 1 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็

ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก คนั 2 1,642,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 631,300                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดั เครื่อง 12 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล   

ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Dot Matrix แบบแคร่ส ัน้   ต าบลหนองแสง 

อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   

ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ี เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 1   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA    ต าบลหนองแสง 

อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 12 69,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสายสะพาย ชนิดขอ้อ่อน ขนาด

เครื่องยนต ์ไม่ต า่กวา่ 1.5 แรงมา้   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดั เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น - น า้เยน็แบบขวดพลาสติกครอบ พรอ้ม

ขวด   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 5 33,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 132,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 24 ลา้น

พกิเซล พรอ้มอปุกรณ์   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 40,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 5,681,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าคลงัเมลด็พนัธุศู์นยเ์มลด็พนัธุข์า้ว

นครนายก   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 1 5,681,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,456,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการควบคุมคุณภาพเมลด็พนัธุ์

ศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้วนครนายก   ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดั ชดุ 1 2,456,500                    

กระทรวงคมนาคม 1,152,563,500            

กรมการขนส่งทางบก 13,370,700                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 12,000,000                

โครงการพฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งผูโ้ดยสาร 12,000,000                

ก่อสรา้งสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายก ต าบลบา้นใหญ่ 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 12,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดันครนายก ต าบลท่า

ชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 240,222,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 110,650,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก 

ตอน 1 จ. นครนายก แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครกัษ ์

จ. นครนายก แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 23,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 23,000,000                

งบลงทนุ 23,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก จ. กม. 2.741 23,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 27,650,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 27,650,000                

งบลงทนุ 27,650,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,650,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 27,650,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - น า้ตก

นางรอง จ.นครนายก แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก 

จ.นครนายก แห่ง 2 650,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - ปากพล ีจ. แห่ง 3 2,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 125,222,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 105,222,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 104,022,000              

งบลงทนุ 104,022,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,022,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 104,022,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงนครนายก กม. 516 50,022,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - น า้ตก

นางรอง จ.นครนายก แห่ง 1 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครกัษ ์- นครนายก จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครกัษ ์จ. แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก - บางหอย จ. แห่ง 1 11,500,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 1,200,000                 
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งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,200,000                    

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

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

บา้นนา (ขาเขา้) จ.นครนายก แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 20,000,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครกัษ ์

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครกัษ ์- นครนายก 

ตอน 9 จ. นครนายก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครกัษ ์- นครนายก 

ตอน 4 จ. นครนายก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครกัษ ์- นครนายก 

ตอน 10 จ. นครนายก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บา้นนา - บางออ้ ตอน

 1 จ. นครนายก แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก - บางหอย

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก 

และสายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - ปากพล ีจ. นครนายก แห่ง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ล าลูกกา - คลอง 16 

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

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 898,970,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 786,331,600              

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 50,000,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.305 - วดัราษฎรศ์รทัธาธรรม อ.

องครกัษ ์จ.นครนายก กม. 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยกคนัคลองชลประทาน - บ.บางมงคล อ.บา้น

นา จ.นครนายก กม. 1 25,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 736,331,600              

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 736,331,600              

งบลงทนุ 736,331,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 736,331,600                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 707,772,700                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน า้เปรี้ยว จ.

นครนายก, ฉะเชงิเทรา กม. 32.975 538,906,700                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.

องครกัษ ์จ.นครนายก กม. 18.368 168,866,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 28,558,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสายแยก ทล.3481 - 

ทล.3312 อ.บางน า้เปรี้ยว, องครกัษ ์จ.ฉะเชงิเทรา, นครนายก 0 14,900,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นย.3001 แยก ทล.

305 - บ.บางน า้เปรี้ยว จ.นครนายก, ฉะเชงิเทรา 0 10,699,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นย.3007 แยก ทล.

305 - บ.คลอง 33 อ.องครกัษ ์จ.นครนายก 0 2,959,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 105,239,200              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 788,800                   

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 788,800                   

งบลงทนุ 788,800                   

ครุภณัฑ์ 788,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 718,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge แขวงทางหลวงชนบทนครนายก เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทนครนายก เครื่อง 1 138,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 97,490,000                

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 97,490,000                

งบลงทนุ 97,490,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 97,490,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 97,490,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นย.013 สะพานบางหอย อ.องครกัษ ์จ. แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นย.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 โรงแรมจนัทรารีสอรท์ อ.เมอืง จ.นครนายก แห่ง 1 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นย.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นชะอม อ.บา้นนา จ.นครนายก แห่ง 1 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นย.029 สะพานขา้มคลองสบิสี ่อ.องครกัษ ์จ. แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นย.032 สะพานขา้มคลองสาม อ.เมอืง, 

องครกัษ ์จ.นครนายก แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นย.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 33 -

 บา้นคลอง 33 อ.บา้นนา จ.นครนายก แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

3369 - บา้นพระอาจารย ์อ.องครกัษ ์จ.นครนายก แห่ง 1 2,520,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นย.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 305

 - บา้นโพธิ์แทน อ.องครกัษ ์จ.นครนายก แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นย.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 

3049 - เขือ่นขนุด่านปราการชล อ.เมอืง จ.นครนายก แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย นย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 

3051 - บา้นเทพโลก อ.องครกัษ ์จ.นครนายก แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุง นย.033 สะพานโรงเรียนวดัปากคลองพระ

อาจารย ์อ.องครกัษ ์จ.นครนายก แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

ชมุพล อ.องครกัษ ์จ.นครนายก แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้น

คลองหกวา อ.องครกัษ ์จ.นครนายก แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทนครนายก กม. 250 17,470,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 6,960,400                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 5,913,500                 

งบลงทนุ 5,913,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,913,500                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,913,500                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย นย.4016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3049 - เขือ่นขนุด่านปราการชล อ.เมอืง จ.นครนายก แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 913,500                      

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทนครนายก แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 7,400,000                 

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,400,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 7,400,000                 

งบลงทนุ 7,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,400,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นย.

2013 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - วดัอนิประชาราม อ.บา้นนา จ.นครนายก แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นย.

3027 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บา้นบางไพล อ.เมอืง จ.นครนายก แห่ง 1 1,950,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นย.

4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3369 - บา้นพระอาจารย ์อ.องครกัษ ์จ. แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย นย.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3051 - บา้นคลอง 30 อ.องครกัษ ์จ. แห่ง 1 1,800,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 36,528,300                

กรมทรพัยากรน า้ 32,210,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 32,210,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 32,210,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 32,210,000                

งบลงทนุ 32,210,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,210,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 32,210,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองพรหมณี  หมู่ที่ 8,3,7  ต าบลพรหมณี 

 อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครนายก แห่ง 1 4,960,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ดอนพูน  หมู่ที่ 5  ต าบลดอนยอ  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครนายก แห่ง 1 27,250,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 240,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 240,000                   

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 240,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 240,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเนินมะค่า หมู่ที่ 9 ต าบลเขาพระ  อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 1,017,300                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 504,000                   

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 504,000                   

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 504,000                   

งบลงทนุ 504,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 504,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 504,000                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดันครนายก กรง 5 504,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 513,300                   

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 513,300                   

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 513,300                   

งบลงทนุ 513,300                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 488,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 488,300                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดันครนายก กโิลเมตร 95 488,300                      
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กรมป่าไม ้ 3,061,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 524,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 524,000                   

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 464,000                   

งบลงทนุ 464,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 464,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 464,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครนายก กลา้ 160000 464,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 60,000                     

งบรายจ่ายอื่น 60,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดันครนายก หมู่บา้น 3 60,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,537,000                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 2,537,000                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,537,000                 

งบลงทนุ 2,537,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,537,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,537,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดันครนายก กลา้ 589000 1,708,100                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดันครนายก กลา้ 109000 828,400                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดันครนายก ไร่ 1 500                           

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 12,000,000                

กรมอตุนิุยมวทิยา 12,000,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 12,000,000                

โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 12,000,000                

ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 4 เครื่อง ทีจ่งัหวดัระยอง

 จงัหวดัชมุพร จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดันครนายก 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ครุภณัฑ์ 12,000,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization ที่สถานีเรดารต์รวจอากาศเขาเขยีว ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืง ระบบ 1 12,000,000                   

กระทรวงพาณิชย์ 1,288,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 1,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 1,288,000                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 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 านกังานพาณิชยจ์งัหวดันครนายก  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงมหาดไทย 268,022,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 45,440,300                
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แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 178,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 178,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 178,000                   

งบรายจ่ายอื่น 178,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 178,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 44,422,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 44,422,300                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 40,922,300                

งบลงทนุ 40,922,300                

ครุภณัฑ์ 2,276,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 802,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดันครนายก   ต าบลท่า

ชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 802,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,474,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าบา้นพกัผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,474,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,646,300                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,711,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

นครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 1,711,900                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าต่อเติมศาลากลางจงัหวดันครนายก  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 36,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 934,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง

 อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 934,400                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   
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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 13,940,500                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 10,000,000                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 10,000,000                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดใหญ่ กองรอ้ย บก.บร. บก.อส.จ.นครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,940,500                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,940,500                 

การบริหารงานอ าเภอ 3,940,500                 

งบลงทนุ 3,940,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,940,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,112,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก แห่ง 1 865,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอปากพล ีจงัหวดั แห่ง 1 417,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์า้นพกันายอ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 830,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,828,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หลงัที่วา่การอ าเภอบา้นนา จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเทา้รอบสนามที่วา่การอ าเภอบา้นนา จงัหวดั แห่ง 1 508,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสิง่อ  านวยความสะดวกผูพ้กิาร อ าเภอปากพล ี

จงัหวดันครนายก แห่ง 1 324,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่กาอ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก แห่ง 1 495,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 4,761,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 4,761,400                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 4,761,400                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 4,761,400                 

งบลงทนุ 4,761,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,761,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 761,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดันครนายก  ต าบล

ท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก หลงั 1 375,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรือนวทิยากร 2 ศูนยศึ์กษาและพฒันา

ชมุชนนครนายก ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก หลงั 1 385,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงอาหาร ขนาด 120 ที่น ัง่ ณ ศูนยศึ์กษาและ

พฒันาชมุชนนครนายก ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั หลงั 1 4,000,000                    

กรมทีด่นิ 1,166,800                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,166,800                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,166,800                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 857,800                   

งบลงทนุ 857,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 857,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 857,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 857,800                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 309,000                   

งบลงทนุ 309,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 309,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 309,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 309,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 17,417,300                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,400,000                 

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 2,400,000                 

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงนครนายก แห่ง 1 2,400,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 9,017,300                 

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 9,017,300                 

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 9,017,300                 

งบลงทนุ 9,017,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,017,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองรงัสติประยูรศกัดิ์ บริเวณตลาด

เก่าเสาวภา ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ความยาว 175 แห่ง 1 9,017,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,000,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 6,000,000                 

บริการดา้นช่าง 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 6,000,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 185,296,100              
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 353,200                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 353,200                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 353,200                   

งบลงทนุ 353,200                   

ครุภณัฑ์ 353,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 88,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 4 88,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ตู ้ 4 17,200                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

นครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ตวั 8 13,600                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 4 11,600                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 8 24,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 264,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 4 264,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครนายก

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครนายก 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 4 36,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง ชดุ 8 30,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง เครื่อง 8 46,400                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 184,942,900              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 8,063,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 8,063,000                 

งบอดุหนุน 8,063,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,063,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 8,063,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 36 เมตร 

บา้นบางคะยอ หมู่ที่ 1 ต าบลองครกัษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูล

 อ าเภอทรายมูล จงัหวดันครนายก แห่ง 1 2,758,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 60 เมตร ยาว 60 เมตร 

บา้นปากคลองวดั หมู่ที่ 8 ต าบลบางออ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางออ้

 อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก แห่ง 1 2,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,040 ตาราง

เมตร บา้นศรีนาวา หมู่ที่ 2 ต าบลศรีนาวา องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรี

นาวา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 2,315,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 7,225,000                 

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 500,000                   

งบอดุหนุน 500,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองลาดทบัทมิ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

14,400 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 2 ต าบลบางออ้  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บางออ้ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก แห่ง 1 500,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 6,725,000                 

งบอดุหนุน 6,725,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,725,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 6,725,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บา้นซ าเมย ต าบลนาหนิลาด องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก แห่ง 1 973,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บา้นเนินตน้ไทร ต าบลนาหนิลาด องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก แห่ง 1 973,000                      

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นคลองหน่ึง 

ช่วงสะพานขา้มคลอง 2 ถงึ สะพานคลอง 3 ต าบลทรายมูล  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 703,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดเลก็ หมู่ที่ 10 บา้นเกาะลา่ง ต าบลทรายมูล  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 958,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 2 บา้นวดัราษฎรป์ระดษิฐ ์ต าบลศรีษะกระบอื  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลศรีษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 1,559,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นคลอง 24 ฝัง่เหนือ ต าบลศรีษะกระบอื  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลศรีษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 1,559,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,166,600                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,166,600                 

งบอดุหนุน 1,166,600                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,166,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,166,600                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไผ่

ขวาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาษา อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพกิลุ

แกว้ เทศบาลต าบลพกิลุออก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

บา้นนา เทศบาลต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลเขาเพิม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าขะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าขะ อ าเภอบา้นนา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

พริก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพริก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

รี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

ดนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีกะอาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมัพ

วนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางออ้ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

บา้นวงัไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัโบสถเ์จริญธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

พรหมเพชร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพล ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปากพล ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพล ีอ าเภอปากพลี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

แขวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพล ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

โคกสวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ

กา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สนัตยาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาล1 วดัศรีเมอืงนครนายก เทศบาลเมอืงนครนายก อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

ยายฉิม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลศรี

นาวา องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สาริกา องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

สมบูรณ์สามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลอง 3 ดรุณศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชลนายก

สงเคราะห ์เทศบาลต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

ทองทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับาง

ปรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลท่าทราย องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลท่าชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลองครกัษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลองครกัษ ์อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีษะกระบอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีษะกระบอื 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัเขม็ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อนุบาล

องครกัษ ์เทศบาลต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ท านบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัประ

สทิธเิวช องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปลากด อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพระอาจารย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระอาจารย ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางลูกเสอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางลูกเสอื อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

กลางกดิารี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึศาล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทรายมูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูล อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 9,600,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 9,600,000                 

งบอดุหนุน 9,600,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 2 9,600,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 2 9,600,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรหมณี อ าเภอ คนั 2 4,800,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 158,888,300              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 156,825,000              

งบอดุหนุน 156,825,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 156,825,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 156,825,000                 

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ นย.ถ.26-002 สายทุ่งเขาทอง หมู่ที่ 1 บา้นตรอกกระเบา - หมู่ที่ 

2 บา้นตลาดเก่าวดัยอ้ย ต าบลบา้นนา กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนา จงัหวดั สาย 1 1,545,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นย.ถ.12-001 สายทางแยกหมู่ที่ 5 บา้นเนินใหม่ - หมู่ที่ 2 

สายติดต่อต าบลหนองแสง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,345 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพล ีจงัหวดั สาย 1 2,216,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นย.ถ.12-003 สายทางแยกหมู่ที่ 5 ทางแยกเขา้ส านกัสงฆ์

ดอนโบสถ ์หมู่ที่ 5 บา้นเนินใหม่ ต าบลโคกกรวด กวา้ง 5 เมตร ยาว 

2,550 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกรวด อ าเภอ สาย 1 839,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นย.ถ.21-001 สายบา้นเนินตน้โพธิ์ - บา้นซ าเมย 

หมู่ที่ 1 - 3 ต าบลนาหนิลาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,855 เมตร หนา 0.05 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดั สาย 1 7,041,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นย.ถ.21-002 สายส านกัสงฆโ์คกพระ - ซอยบา้น

นอ้ย - เนินสูง หมู่ที่ 3 ต าบลนาหนิลาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,665 เมตร 

หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ี สาย 1 2,093,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคลองปลายนา 

หมู่ที่ 2 ต าบลคลองใหญ่ เชือ่ม หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1) ต าบลองครกัษ ์กวา้ง 5

 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก สาย 1 9,799,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

ปากคลอง 31 - บา้นปากแบน หมู่ที่ 3 บา้นปากคลอง 31 ต าบลโพธิ์แทน

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,165 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก สาย 1 2,870,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นย.ถ 39-003 สายเลยีบคลองสอง หมู่ที่ 4 บา้นคลองสอง 

ต าบลศรีจฬุา กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก สาย 1 9,960,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ นย.ถ 39-001 สายบา้นบา้นกลางดอน หมู่ที่ 8 เชือ่ม หมู่ที่ 

4 บา้นกลางดอน ต าบลศรีจฬุา ต าบลศรีจฬุา กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,000 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืง สาย 1 9,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่ 9

 บา้นบางหวัหอม เชือ่มต่อ หมู่ที่ 10 บา้นคลอง 29 ต าบลบางออ้ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 3075 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,300 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางออ้ อ าเภอบา้นนา จงัหวดั สาย 1 7,555,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายทางซอยศรีม่วงถงึถนนเลยีบคลองปอ หมู่ที่ 3,6,7,12 ต าบลบา้น

พรา้ว กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอ สาย 1 2,786,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายบางบี่กาวถงึสะพานโยธา (เชือ่มต่อจดุเดมิ) หมู่ที่ 12 บา้นล าผกับุง้ 

ต าบลดงละคร กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,017 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

8,068 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงละคร อ าเภอเมอืง สาย 1 4,940,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายชลออทุศิ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8 บา้นบางคะยอ และบา้นบางใหญ่ 

ต าบลทรายมูล กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูล สาย 1 1,206,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

พื้นที่บริเวณที่ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูล หมู่ที่ 10 บา้น

เกาะลา่ง ต าบลทรายมูล มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,448 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก สาย 1 1,608,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายคลอง 22 - วดัปากคลองพระอาจารย ์หมู่ที่ 10,11 ต าบล

บางลูกเสอื กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 13,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางลูกเสอื สาย 1 8,078,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง

ลดั หมู่ที่ 7 - 9 ต าบลพระอาจารย ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,922 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,532 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก สาย 1 7,003,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งผวิทางลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ซอย

ร่วมใจพฒัฯ หมู่ที่ 11 ต าบลพระอาจารย ์กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,922 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,532 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก สาย 1 3,856,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายท่าเรือพ่อแก่น หมู่ที่ 9 บา้นวงัยาว ต าบลหนิต ัง้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,090 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,360 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก สาย 1 1,997,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 ซอยวดัราษฎร ์ถงึ หนา้บา้นนาว ีหมู่ที่ 2 ต าบลชมุพล กวา้ง 5 เมตร ยาว

 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุพล อ าเภอ สาย 1 8,935,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 ซอยวาก ัฟ๊ หมู่ที่ 1 ต าบลชมุพล กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05

 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก สาย 1 1,240,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต สายคลอง 15 ฝัง่ตะวนัตก หมู่ที่ 3,9 ต าบลบงึศาล กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2,535 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,210 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึศาล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั สาย 1 9,255,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายประตูน า้ปากคลองบางเม่า เชือ่มต่อสายบา้นต ัง้ใหม่ หมู่ที่ 12 ต าบล

ดงละคร กวา้ง 4  เมตร ยาว 2,572 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดง

ละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก สาย 1 6,299,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายเลยีบแม่น า้เตยนอ้ย หมู่ที่ 3 ต าบลบางสมบูรณ์ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก สาย 1 7,930,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 สายบา้นบางใหญ่ - บา้นเกาะลา่ง หมู่ที่ 9 บา้นบางหวัหอม ต าบลบางออ้

 กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบางออ้ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก สาย 1 5,150,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต สายหนา้วดั - สายสวนร่มเยน็ หมู่ที่ 6,7 ต าบลบางลูกเสอื กวา้ง 4 

เมตร ยาว 3,320 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง

ลูกเสอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก สาย 1 5,104,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 

2,3,4,8 ต าบลศรีนาวา กวา้ง 4 เมตร ยาว 5,450 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั สาย 1 9,870,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นย.ถ.1-0042 สายบา้นเขานอ้ย - บา้น

หนองเคี่ยม ต าบลเขาเพิม่ เชือ่มต าบลป่าขะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,900 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก อ าเภอบา้น สาย 1 8,385,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรลาดยางพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ นย.ถ.1-0034 สายหมู่ที่ 8 ต าบลป่าขะ -

 หมู่ที่ 2,8,11,15 บา้นเขานอ้ย - บา้นหนองเคี่ยม ต าบลเขาเพิม่ เชือ่ม

ต าบลป่าขะ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันครนายก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก สาย 1 9,315,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 2,063,300                 

งบอดุหนุน 2,063,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,063,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.ชมุชนบา้นวงัไทร (วงัไทร

วทิยาคม) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนา จงัหวดั หลงั 1 2,063,300                    

กระทรวงยตุธิรรม 271,989,800               

กรมคุมประพฤติ 39,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 39,500                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 39,500                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 39,500                     

งบลงทนุ 39,500                     

ครุภณัฑ์ 39,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 39,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดันครนายก  ต าบล

บา้นใหญ่ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 5 39,500                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 16,700                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 16,700                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 16,700                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 16,700                     

งบลงทนุ 16,700                     

ครุภณัฑ์ 16,700                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 16,700                        

รายการระดบัที1่: ที่เยบ็กระดาษ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดันครนายก  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 8,200                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดันครนายก  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 8,500                         

กรมราชทณัฑ์ 271,933,600              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 271,933,600              

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 271,933,600              

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 271,933,600              

งบลงทนุ 271,933,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 271,933,600                 
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03260000 จงัหวดันครนายก

ค่าควบคุมงาน 4,648,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งเรือนจ าจงัหวดันครนายก ต าบล

เขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 4,648,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,949,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

นครนายก  ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 1,949,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 265,335,600                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรือนจ าจงัหวดันครนายก พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 265,335,600                 

กระทรวงแรงงาน 816,500                   

กรมการจดัหางาน 456,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 310,400                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 115,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 9,400                      

งบด าเนินงาน 9,400                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,900                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 360,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 360,000                   

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 360,000                   

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ครุภณัฑ์ 175,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 175,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแยกส่วนชนิดติดผนงัแบบ

อนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 9,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลปากพล ี

อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 5 175,000                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 185,000                   

งบลงทนุ 185,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 185,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นอาคารหอพกัผูร้บัการฝึก ต าบลปากพล ี

อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก แห่ง 1 185,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 534,200                   
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ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 34,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 34,200                     

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 34,200                     

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 34,200                     

งบลงทนุ 34,200                     

ครุภณัฑ์ 34,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 9,200                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครนายก  

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ตวั 4 9,200                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 25,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครนายก  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก ตวั 1 25,000                        

กรมศิลปากร 500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 500,000                   

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 500,000                   

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 500,000                      

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงโบราณดงละครเพือ่การท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรม ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 500,000                      

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 598,743,100               

สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 598,743,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 1,641,500                 

โครงการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SME) ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี 1,641,500                 

การยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ SME ดว้ยงานนวตักรรมดา้นรงัสี 1,641,500                 

งบอดุหนุน 1,641,500                 

ค่าใชส้อย 1,641,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 1,641,500                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 61,953,600                

โครงการการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 46,682,500                

การจดัท าระบบมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทีเ่กี่ยวกบัรงัสแีละการใชป้ระโยชนอ์ื่นๆ 27,506,400                

งบอดุหนุน 27,506,400                

ค่าใชส้อย 960,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 960,300                      

ค่าวสัดุ 480,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 480,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 955,700                      
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รายการระดบัที1่: โปรแกรม MATLAB Compiler ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก โปรแกรม 1 395,000                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรม GraphPod PRISM ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก โปรแกรม 1 560,700                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 24,509,700                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณรงัสนิีวตรอนและแกมมาแบบติดผนงั 

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหข์นาดและการกระจายตวัของอนุภาค 

(Particle Size Analyzer) พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลทรายมูล อ าเภอ ชดุ 1 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเรดอนแบบ Alphaguard-Radon Monitor 

พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 3,095,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง Handheld-XRF พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบล

ทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้นไฟฟ้า ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก ตู ้ 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ 5 ต าแหน่ง ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุยอ่ยตวัอยา่งส าหรบัเครื่องยอ่ยตวัอยา่งดว้ยไมโครเวฟ

 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 417,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่อง Chemisorption Analyzer และอปุกรณ์ประกอบ

 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหไ์อโซโทปเสถยีรในดนิ ต าบลทรายมูล 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่ง ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 1 363,800                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ตรวจวดัรงัสแีกมมา ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 80,000                        

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก งาน 1 600,000                      

การบูรณาการจดัการกากกมัมนัตรงัสขีองประเทศ 4,978,900                 

งบอดุหนุน 4,978,900                 

ค่าใชส้อย 4,978,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 1 4,978,900                    

โครงการจดัต ัง้หอ้งปฏบิตักิารสอบเทยีบมาตรฐานเครื่องวดัรงัสบีตีา 13,754,500                

งบอดุหนุน 13,754,500                

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 13,754,500                   

รายการระดบัที1่: ระบบสอบเทยีบเครื่องวดัรงัสบีตีา ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ระบบ 1 13,754,500                   

การพฒันาระบบการถา่ยภาพดว้ยรงัสี 442,700                   

งบอดุหนุน 442,700                   

ค่าใชส้อย 39,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 39,700                        

ค่าวสัดุ 403,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 403,000                      

โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 13,398,600                

การวจิยัและพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหาโดยใชเ้ทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 5,688,900                 

งบอดุหนุน 5,688,900                 
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ค่าใชส้อย 1,579,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 1,579,400                    

ค่าวสัดุ 4,109,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 4,109,500                    

การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 7,709,700                 

งบอดุหนุน 7,709,700                 

ค่าใชส้อย 2,106,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 2,106,200                    

ค่าวสัดุ 5,603,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 5,603,500                    

โครงการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งนวตักรรมหรือใชป้ระโยชน์ 1,872,500                 

วจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 1,872,500                 

งบอดุหนุน 1,872,500                 

ค่าใชส้อย 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 800,000                      

ค่าวสัดุ 1,072,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 3 1,072,500                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 229,459,100              

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 47,203,000                

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีจ่  าเป็นในการพฒันาศกัยภาพงานวจิยัและบริการ 47,203,000                

งบอดุหนุน 47,203,000                

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 47,203,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติสารเภสชัรงัสไีอโอดนี-131 พรอ้มอปุกรณ์

สนบัสนุน ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 47,203,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศในการผลติ ผลติภณัฑด์า้นการแพทย ์

อตุสาหกรรม และเกษตรกรรมดว้ยเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 166,754,400              

โครงการจดัต ัง้ศูนยไ์ซโคลตรอนเพือ่พฒันาศกัยภาพการผลติเภสชัรงัสทีางการแพทย ์

และการฉายรงัสใีนอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 166,754,400              

งบอดุหนุน 166,754,400              

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 166,754,400                 

รายการระดบัที1่: เครื่องไซโคลตรอนพรอ้มระบบการผลติเภสชัภณัฑร์งัส ี

ต าบลทรายมูล อ าเภอองคร์กัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 166,754,400                 

โครงการจดัต ัง้ศูนยว์จิยัและพฒันาทางดา้นพลาสมาและเทคโนโลยนิีวเคลยีรฟิ์วชนั 15,501,700                

โครงการพฒันาก าลงัคนทางดา้นพลาสมาและพลงังานฟิวชนัเพือ่รองรบัการจดัต ัง้ศูนย์

ปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาแหง่ชาติ 15,501,700                

งบอดุหนุน 15,501,700                

ค่าใชส้อย 15,501,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 2 15,501,700                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 163,576,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 163,576,200              

ค่าใชจ่้ายบคุลากรของการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 163,576,200              

งบอดุหนุน 163,576,200              

เงนิเดอืน 163,576,200                 

รายการระดบัที1่: เงนิเดอืน สทน. 0 163,576,200                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 142,112,700              

การบริการเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 117,654,100              โครงการตดิต ัง้เครื่องโทคาแมคเพือ่พฒันาพลงังานทางเลอืก ส าหรบัความร่วมมอื

ไทย-จนี 21,052,900                

งบอดุหนุน 21,052,900                

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 74,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบสามมติิ (3D Printing) ต าบลทรายมูล 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 74,400                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 19,978,500                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึอตัโนมตัิ (CNC Lathe) ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 7,169,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัต ัง้อตัโนมตัิ (Vertical Machining Center) 

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 7,276,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมว้นโลหะ (Bending Machine) ต าบลทรายมูล 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 2,208,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัโลหะแผ่น (Shearing Machine) ต าบลทราย

มูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 2,140,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้าแบบจดุ(Spot Welding) ต าบลทรายมูล

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 315,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้าแบบใชแ้กส๊เฉ่ือยปกคลมุ(Tungsten 

Inert Gas Welding) ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 468,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มสกรูและน็อต(Stud Welding) ต าบลทรายมูล

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 401,300                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานจา้งปรบัปรุงหอ้งควบคุมเครื่องจกัรความละเอยีดสูง 

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก งาน 1 1,000,000                    

การบริการสารไอโซโทปรงัส/ีเภสชัรงัสี 3,733,300                 

งบอดุหนุน 3,733,300                 

ค่าตอบแทน 214,800                      

รายการระดบัที1่: เงนือดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 214,800                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,518,500                    

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมแิละความชื้นส าหรบัศึกษาความคงตวั

ของยา ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 1 1,712,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยไอน า้แบบฝาหนา้ (Front Loading 

Autoclave) ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 1,605,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการน าไฟฟ้าของสารละลาย ต าบลทรายมูล 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 91,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามรอ้นแบบแหง้ (Dry Bath) ท าอณุหภูมิ

สูงสุด 200 องศาเซลเซยีส ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 69,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัส าหรบับรรจไุนโตรเจนเหลวขนาดความจ ุ25 ลติร 

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ถงั 1 40,700                        

การบริการฉายรงัสี 600,000                   

งบอดุหนุน 600,000                   

ค่าตอบแทน 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนือดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 600,000                      

การบริการเทคนิคเชงินิวเคลยีร์ 26,815,000                

งบอดุหนุน 26,815,000                

ค่าใชส้อย 3,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 3,500,000                    

ค่าวสัดุ 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 7,500,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,449,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ   

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 171,800                      

รายการระดบัที1่: โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลของงานบริการ ต าบลทรายมูล 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก โปรแกรม 1 1,278,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 505,800                      

รายการระดบัที1่: ระบบขยายเสยีงในหอ้งประชมุ ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 505,800                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 13,859,400                   

รายการระดบัที1่: ชดุระบบวดัรงัสแีกมมาสเปคโตรสโคปี พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์วดัปริมาณรงัสนิีวตรอนแบบอตัโนมตัิ ส าหรบั

วดัการด์ชนิด CR-39 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 2,992,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหร์งัสแีกมมาและนิวตรอน (Identify 

Survey Meter Gamma-Neutron) ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์ เครื่อง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแกมมาและนิวตรอนประจ าตวับุคคลแบบพกพา

พรอ้มอปุกรณ์ (Pocket Dosimeter Gamma-Neutron) ต าบลทรายมูล 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 6 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารวจรงัส ีGM Pancake Detector ต าบลทราย

มูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 74,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัรงัสแีบบช่องเดยีวพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ  

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 492,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ถา่ยภาพดว้ยรงัสมีาตรฐานแบบดจิติอล พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 6,000,000                    

การบริการการจดัการกากกมัมนัตรงัสี 20,793,600                

งบอดุหนุน 20,793,600                

ค่าตอบแทน 401,300                      

รายการระดบัที1่: เงนือดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 401,300                      

ค่าใชส้อย 5,832,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 5,832,100                    

ค่าวสัดุ 3,783,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 3,783,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 857,800                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิดและระบบเขา้ออกพรอ้มติดต ัง้  

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก งาน 1 857,800                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 110,800                      

รายการระดบัที1่: Drum Grap มอืจบัถงั 200 ลติร ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 28,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัพาเลท ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 82,400                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,808,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัและวเิคราะหส์ารรงัสแีบบเรืองแสงในของเหลว

โดยใชห้ลอดทดลอง (Liquid Scintillation)พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบล

ทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 5,671,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ตรวจวดัปริมาณรงัสใีนกรณีฉุกเฉิน ต าบล

ทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 3 2,899,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดวดัอากาศชนิดพกพา ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 560,700                      

รายการระดบัที1่: สารรงัสมีาตรฐานส าหรบังานสิง่แวดลอ้ม Soil Soure 

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 99,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้นในอากาศ ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 48,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัรงัสปีระจ าตวับุคคลแบบอ่านค่าไดท้นัท ีต าบล

ทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 15 529,700                      

การบริการฉายรงัสอีญัมณี 12,022,000                

งบอดุหนุน 12,022,000                

ค่าใชส้อย 10,462,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 10,462,000                   

ค่าวสัดุ 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 1,560,000                    

การปฏบิตักิารเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 2,279,100                 

งบอดุหนุน 2,279,100                 

ครุภณัฑโ์รงงาน 2,279,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัผสม(Universal Milling Machining)  ต าบล

ทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 2,279,100                    

การบริหารจดัการส่วนกลางของสถาบนัฯ 30,358,200                

งบอดุหนุน 30,358,200                

ค่าตอบแทน 6,024,900                    

รายการระดบัที1่: เงนือดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 0 6,024,900                    

ค่าสาธารณูปโภค 9,247,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าสาธารณูปโภค สทน. 0 9,247,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 5,257,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 160 5,103,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลมเยน็ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 6 114,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารแบบมอืผลกั ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก ชดุ 2 40,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ต าบลทรายมูล

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 12 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 41,600                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ไฟฟ้า ขนาด 7 KW ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 50,000                        

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,556,700                    

รายการระดบัที1่: โครงการ จา้งซอ่มแซมระบบกนัซมึดาดฟ้าอาคาร และ

ซอ่มแซมน า้ร ัว่ซมึในอาคาร ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก โครงการ 1 1,837,200                    

รายการระดบัที1่: โครงการจา้ง ปรบัปรุงและซอ่มแซมฝ้าเพดานพรอ้มทาสี

ผนงัอาคาร ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก โครงการ 1 3,903,900                    
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รายการระดบัที1่: โครงการ ปรบัภูมทิศันส์ถานที่ปฏบิตัิงานและปรบัปรุง

สถานที่ปฏบิตัิงาน ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก โครงการ 1 3,815,600                    

การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 20,139,600                

การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 5,141,000                 

งบอดุหนุน 5,141,000                 

ค่าใชส้อย 2,921,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 2,921,000                    

ค่าวสัดุ 2,220,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 2,220,000                    

การพฒันาธุรกจินิวเคลยีร์ 3,500,000                 

งบอดุหนุน 3,500,000                 

ค่าวสัดุ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 3,500,000                    

การพฒันาและปรบัปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 9,498,600                 

งบอดุหนุน 9,498,600                 

ค่าวสัดุ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 600,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,898,600                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัเกบ็ Log File ระบบเครือขา่ย แบบที่ 3   

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัการปฏบิตัิงาน ต าบลทรายมูล 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 37 1,613,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานระบบเครือขา่ย LAN  ต าบล

ทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก โครงการ 1 2,541,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบเครือขา่ยไรส้าย (Wireless

 Network Intra-Structure) ระยะที่ 2  ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์ โครงการ 1 2,894,500                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เพือ่การปรบัปรุงอปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลแบบ

ภายนอก (External Storage) ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 1,000,000                    

การบริหารงานดา้นวจิยัและพฒันา 2,000,000                 

งบอดุหนุน 2,000,000                 

ค่าใชส้อย 1,730,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 1,730,000                    

ค่าวสัดุ 270,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุ 0 270,000                      

การสรา้งความตระหนกัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 4,319,000                 

การสรา้งความตระหนกัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ 4,319,000                 

งบอดุหนุน 4,319,000                 

ค่าใชส้อย 4,319,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชส้อย 0 4,319,000                    

กระทรวงศึกษาธิการ 683,315,747               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 102,799,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 420,400                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 420,400                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 420,400                   

งบรายจ่ายอื่น 420,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 420,400                      
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 12,039,500                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 12,039,500                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 3,963,100                 

งบอดุหนุน 3,963,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,963,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 2,375,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,588,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 8,076,400                 

งบอดุหนุน 8,076,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,076,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 4,788,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,288,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 192,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 192,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 192,000                   

งบรายจ่ายอื่น 192,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 192,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 87,897,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 87,897,100                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,866,600                 

งบอดุหนุน 5,866,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,866,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 952,800                      

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 988,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 3,924,900                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 82,030,500                

งบอดุหนุน 82,030,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 82,030,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 70,646,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,761,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,148,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,055,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,419,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,250,200                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,263,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,263,500                 

งบลงทนุ 1,263,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 30 300,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก 

จงัหวดันครนายก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก 

จงัหวดันครนายก จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

นครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 23,200                        

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 556,100                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 556,100                   

งบลงทนุ 556,100                   

ครุภณัฑ์ 556,100                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 556,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 21 336,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 21 79,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 430,600                   

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 430,600                   

งบอดุหนุน 430,600                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 430,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื แห่ง 1 430,600                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบประปา ค่ายลูกเสอืจงัหวดันครนายก 

ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 430,600                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 176,034,647              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 828,487                   

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 828,487                   

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 828,487                   

งบด าเนินงาน 828,487                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 828,487                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 828,487                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 91,857,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 89,278,400                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 89,278,400                

งบอดุหนุน 89,278,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 89,278,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 21134 89,278,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 21134 13,148,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 21134 7,306,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 21134 7,523,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 21134 10,513,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 21134 50,786,700                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 2,578,600                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 1,138,600                 
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งบลงทนุ 1,138,600                 

ครุภณัฑ์ 400,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัพกิลุแกว้ ต าบลพกิลุออก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัทวพีูลรงัสรรค ์ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 738,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 738,600                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัพกิลุแกว้ ต าบลพกิลุออก อ าเภอบา้นนา แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัทวพีูลรงัสรรค ์ต าบลทรายมูล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 338,600                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 1,440,000                 

งบลงทนุ 1,440,000                 

ครุภณัฑ์ 1,440,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 73 (วดับา้นพรา้ว) ต าบลบา้นพรา้ว 

อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาเพิม่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาไมไ้ผ่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลอง 30 ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลอง 33 ต าบลบา้นพริก อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชะวากยาว ต าบลบา้นพริก อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักฎุเีตี้ย ต าบลอาษา อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกสวา่ง ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทองหลาง(สุขชมวทิยาคาร) ต าบลทองหลาง อ าเภอ

บา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทางกระบอื (เอื้อดวีทิยาคาร) ต าบลบา้นพรา้ว 

อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าทราย(พมิพานุสร) ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินสะอาด ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบสถเ์จริญธรรม ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีสุวรรณ ต าบลบา้นพริก อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสะพาน(ศิษยส์มพงษอ์ทุศิ) ต าบลอาษา อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองคนัจาม ต าบลบา้นพริก อ าเภอบา้นนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองเคี่ยม ต าบลป่าขะ อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัแหลมไมย้อ้ย ต าบลพกิลุออก อ าเภอบา้นนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมัพวนั(ทองโสภณวทิยาคาร) ต าบลบางออ้ อ าเภอ

บา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งเข ้ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่ามะปราง ต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาหนิลาด ต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเนินหนิแร่ ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัล  าบวัลอย ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวนัครู 2504 ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ีจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพล(ีชมุชนบา้นเกาะหวาย) ต าบล

เกาะหวาย อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นคลองเหมอืง ต าบลวงักระโจม อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นก าแพงเศียร ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลอง 3 วทิยา(ประชาสามคัค)ี ต าบลดอนยอ 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชวดบวั ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเจริญ ต าบลวงักระโจม อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัดอกไม ้ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดักดุตะเคียน ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเกาะกระชาย ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขานอ้ย(ศิลาทองวทิยาคาร) ต าบลพรหมณี อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองโพธิ์ ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโคกล าดวน ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเจดยีท์อง(สุขวทิยาคาร) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัต าหนกั(ละเอยีดช านาญอนุศาสน)์ ต าบลสาริกา 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าขอ่ย(ศาสนกจิโกศล) ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าชยั ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าชา้ง(แสงปญัญาวทิยาคาร) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับางหอย ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโบสถก์ารอ้ง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัตูม ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัทพิยพ์นัธาราม ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัไทร ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัยายฉิม ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสบกเขยีว ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสนัติวฒันาราม ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองเตยตัง้ตรงจติร 8 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหุบเมย ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเอีย่มประดษิฐ ์ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวัเขาแกว้ ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลางคลอง 30 ต าบลบางปลากด อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลอง 1 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลอง 23 ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองหกวา ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช่องตะเคียน(ละเอยีดวารีอปุถมัภ)์ ต าบลพระ

อาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเตยใหญ่ ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท านบ(เลศิสนิอนุสรณ์) ต าบลชมุพล อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลายคลอง 22 ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากคลอง 17 ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจนัทรเ์รือง ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากคลองพระอาจารย ์ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรป์ระดษิฐ ์ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาธรรม ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์(ศรีวฒันานุกูล) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่พงษโ์สภณ ต าบลบางลูกเสอื อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอรุณรงัษ ีต าบลบางลูกเสอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอารีราษฎร ์ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 82,906,160                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,297,480                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,297,480                 

งบลงทนุ 1,297,480                 

ครุภณัฑ์ 1,297,480                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,297,480                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เขาเพิม่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ท่าทราย (พมิพานุสร) ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 73 (วดับา้นพรา้ว) ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนวดัป่าขะ ต าบลป่าขะ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 45 66,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดักฎุี

เตี้ย ต าบลอาษา อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ท่ามะปราง ต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

คลองโพธิ์ ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

ไทร ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนวดัอ าภาศิริวงศ ์ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท านบ (เลศิสนิอนุสรณ์) ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทวพีูลรงัสรรค ์ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ปากคลองพระอาจารย ์ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

จนัทรเ์รือง ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลองหกวา ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากคลอง 31 ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ราษฎรป์ระดษิฐ ์ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

อารีราษฎร ์ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาเพิม่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทางกระบอื (เอื้อดวีทิยาคาร) ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 73 (วดับา้นพรา้ว) ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองเคี่ยม ต าบลป่าขะ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาดนิ (แสงสวา่งวทิยา) ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดันาหนิลาด ต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัท่ามะปราง ต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัวงัไทร ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นก าแพงเศียร ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัคีรีวนั ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัปากคลองพระอาจารย ์ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นปลายคลอง 22 ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลอง 23 ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัอารีราษฎร ์ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 57,631,480                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 28,867,700                

งบลงทนุ 28,867,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,867,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,948,100                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนอนุบาลองครกัษ ์

(ผดุงองครกัษป์ระชา) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดับา้นพริก 

ต าบลบา้นพริก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นปากคลอง 31 ต าบลโพธิ์แทน

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นปากคลอง 

17 ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นท านบ (เลศิ

สนิอนุสรณ์) ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดัโพธิ์แทน 

ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,762,700                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นดงแขวน ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพล ีจงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

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

(ชัน้ลา่ง 4 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นเขาหวันา ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา หลงั 1 5,402,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัทองจรรยา ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนา จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลองครกัษ ์(ผดุง

องครกัษป์ระชา) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลองครกัษ ์(ผดุง

องครกัษป์ระชา) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดับา้นพริก ต าบล

บา้นพริก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัสนัติธรรมราษฎร์

บ  ารุง ต าบลบางปลากด อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 387,800                      

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

ต าบลบงึศาล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนวดัพกิลุ

แกว้ ต าบลพกิลุออก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก หลงั 1 1,070,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,156,900                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลเมอืงนครนายก (ศรีประชานคร) ต าบลท่าชา้ง

 อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 745,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชวดบวั ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก แห่ง 1 781,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสะพาน (ศิษยส์มพงษอ์ทุศิ) ต าบลอาษา อ าเภอ แห่ง 1 476,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าทราย (พมิพานุสร) ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้น แห่ง 1 334,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองคนัจาม ต าบลบา้นพริก อ าเภอบา้นนา แห่ง 1 423,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัศรีสุวรรณ ต าบลบา้นพริก อ าเภอบา้นนา จงัหวดั แห่ง 1 89,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลอง 33 ต าบลบา้นพริก อ าเภอบา้นนา จงัหวดั แห่ง 1 88,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจนัทรเ์รือง ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์ แห่ง 1 739,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัราษฎรป์ระดษิฐ ์ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอ แห่ง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลอง 23 ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์ แห่ง 1 371,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประสทิธเิวช ต าบลบางปลากด อ าเภอองครกัษ ์ แห่ง 1 301,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากคลอง 31 ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครกัษ ์ แห่ง 1 363,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชมุพล (อน้อารีศึกษาคาร) ต าบลชมุพล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 527,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองหกวา ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์ แห่ง 1 501,800                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,163,160                 

งบลงทนุ 4,163,160                 

ครุภณัฑ์ 4,163,160                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 95,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนวดัทวพีูลรงัสรรค ์

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนวดั

คลองโพธิ์ ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

คลอง1 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

วดัราษฎรศ์รทัธาธรรม ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ใบ 2 17,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัราษฎรป์ระดษิฐ ์ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นชมุพล (อน้อารีศึกษาคาร) ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,453,000                    
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัธรรมปญัญา 

ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสาริกา ต าบลสาริกา 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัท่าด่าน ต าบลหนิ

ต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาดนิ(แสงสวา่ง

วทิยา) ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเขม็ทอง ต าบลบาง

สมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัทวพีูลรงัสรรค ์

ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเขาเพิม่ ต าบลเขา

เพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นชวดบวั ต าบล

ดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัสบกเขยีว ต าบล

ศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนวดัป่าขะ ต าบล

ป่าขะ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเตยใหญ่ ต าบลบาง

สมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัล  าบวัลอย ต าบล

ท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัหนองเคี่ยม ต าบล

ป่าขะ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัท่าทราย (พมิพานุสร)

 ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเขาดนิ (แสง

สวา่งวทิยา) ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัอรุณรงัษ ี

ต าบลบางลูกเสอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนวดัอ าภาศิ

ริวงศ ์ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 302,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นวงัไทร (วงัไทรวทิยาคม) ต าบลบา้นนา 

อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัเกาะกา ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัสบกเขยีว ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก

 จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวงัดอกไม ้ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลอง1 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนสาริกา ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวงัดอกไม ้ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นคลอง1 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดัเกาะกา ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดัสบกเขยีว ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั จอ 1 21,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,161,560                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัดอนยอ ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลนครนายก ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนชล

นายกสงเคราะห ์ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นวงัไทร (วงัไทรวทิยาคม) ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดัอ า

ภาศิริวงศ ์ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเตย

ใหญ่ ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัคลอง

โพธิ์ ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัท่าทราย 

(พมิพานุสร) ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวงัดอกไม ้

 ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

 3 (ดรุณศึกษา) ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสาริกา 

ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคีรีวนั 

ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทวพีูล

รงัสรรค ์ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

หกวา ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัอรุณ

รงัษ ีต าบลบางลูกเสอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัสบก

เขยีว ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัคลอง

โพธิ์ ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเขา

เพิม่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่า

ทราย (พมิพานุสร) ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัจนัทร์

เรือง ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่า

มะปราง ต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัล  าบวัลอย ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาไมไ้ผ่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลอง1 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดักฎุเีตี้ย ต าบลอาษา อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ราษฎรศ์รทัธาธรรม ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ (ศรีวฒันานุกูล) ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลนครนายก ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัโพธิ์แกว้เบญจธาราม ต าบลบา้นพริก อ าเภอ

บา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัเลขธรรมกติต ์(กรีเมธอทุศิ) ต าบลบางออ้ 

อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 126,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 985,500                   

งบลงทนุ 985,500                   

ครุภณัฑ์ 985,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก เครื่อง 2 80,400                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ตู ้ 8 63,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 323,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก เครื่อง 5 29,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก เครื่อง 28 70,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก 

จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 6,200                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 496,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัโพธิ์แทน

 ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง 

3 (ดรุณศึกษา) ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 45 75,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนสาริกา 

ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัคีรีวนั 

ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 10 16,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนวดัหนองทองทราย ต าบลดงละคร 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ต าบล

ดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 23,615,120                

งบลงทนุ 23,615,120                

ครุภณัฑ์ 2,081,820                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนวดัสมบูรณ์

สามคัคี (ปากช่องประชานุกูล) ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 286,100                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองกนัเกรา ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบา้นนา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองกนัเกรา ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนอบุลรตันราชกญัญาราชวทิยาลยั ต าบลศรีจฬุา 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 6 166,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,748,720                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเขาส่องกลอ้ง ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัสนัตยาราม ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคลอง 14 ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองกนัเกรา ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองเตยตัง้ตรงจติร 8 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัวงัปลาจดี ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัวงัปลาจดี ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัเอีย่มประดษิฐ ์ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัสมบูรณ์สามคัคี (ปากช่องประชานุกูล) ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัสมบูรณ์สามคัคี (ปากช่องประชานุกูล) ต าบลเขาพระ อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัพราหมณี

 ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

ปลาจดี ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คลอง 14 ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี 

ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอบุลรตั

นราชกญัญาราชวทิยาลยั ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั ชดุ 50 84,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,533,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,199,000                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัวงัปลาจดี ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัวงัปลาจดี ต าบล

พรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัหนองเตยตัง้ตรง

จติร 8 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนวดัวงั

ปลาจดี ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก หลงั 1 813,400                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัสนัตยาราม ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นเขาส่องกลอ้ง ต าบลเขา

เพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี ต าบล

บางสมบูรณ์ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก หลงั 1 1,104,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,456,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโยธรีาษฎรศ์รทัธาราม ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 215,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเอีย่มประดษิฐ ์ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืง แห่ง 1 67,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัยายฉิม ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก แห่ง 1 647,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุตธรรมาราม ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืง แห่ง 1 920,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขานอ้ย (ศิลาทองวทิยาคาร) ต าบลพรหมณี 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะกระชาย ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก แห่ง 1 483,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองเตยตัง้ตรงจติร 8 ต าบลพรหมณี อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 62,600                        



57 / 87

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าด่าน ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก แห่ง 1 109,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสนัตยาราม ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก แห่ง 1 483,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,878,200                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นคลอง 14 ต าบล

ชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 342,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนปิยชาติ

พฒันา ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 978,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนอบุล

รตันราชกญัญาราชวทิยาลยั ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั แห่ง 1 2,557,400                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 21,325,300                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 20,124,900                

งบลงทนุ 20,124,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,124,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,380,200                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนเมอืงนครนายก ต าบล

ท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นนา (นายกพทิยา

กร)ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก หลงั 1 14,874,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,248,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเลขธรรมกติติ์วทิยาคม ต าบลบางออ้ อ าเภอบา้นนา แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภทัรพทิยาจารย ์ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนองครกัษ ์ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปากพลวีทิยาคาร ต าบลปากพล ีอ าเภอปากพล ี แห่ง 1 348,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,496,700                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม 

ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 498,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นนา (นายกพทิยากร)

 ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก แห่ง 1 499,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนเขาเพิม่นารีผลวทิยา ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา แห่ง 1 498,700                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 1,200,400                 

งบลงทนุ 1,200,400                 

ครุภณัฑ์ 1,200,400                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนมธัยมศรี

จฬุา ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเขาเพิม่นารี

ผลวทิยา ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,651,900                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,215,800                 

งบลงทนุ 1,215,800                 

ครุภณัฑ์ 1,215,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 208,500                      

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษมหาจกัรีสริินธรประจ าจงัหวดันครนายก 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น ศูนย์

การศึกษาพเิศษมหาจกัรีสริินธรประจ าจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษมหาจกัรีสริินธรประจ า

จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 997,800                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ศูนย์

การศึกษาพเิศษมหาจกัรีสริินธรประจ าจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก คนั 1 40,800                        

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษมหา

จกัรีสริินธรประจ าจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษมหาจกัรี

สริินธรประจ าจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 496,100                   

งบลงทนุ 496,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 496,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 496,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษมหาจกัรีสริินธร

ประจ าจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั แห่ง 1 496,100                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 940,000                   

งบอดุหนุน 940,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 940,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 940,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 134,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 134,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 134,000                   

งบด าเนินงาน 134,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 134,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 134,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 309,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 309,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 56,000                     

งบด าเนินงาน 56,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 56,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 56,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 243,000                   

งบด าเนินงาน 243,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 243,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 243,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 64,149,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 57,137,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 42,137,000                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 22,211,700                

งบอดุหนุน 22,211,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 22,211,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 22,211,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,396,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,011,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,978,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,088,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 12,738,300                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 19,925,300                

งบอดุหนุน 19,925,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 19,925,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 19,925,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 1,952,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 448,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 878,400                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 927,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 15,718,800                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 15,000,000                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ครุภณัฑ์ 8,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคโนโลยใียแกว้น าแสง วทิยาลยัเทคนิค

นครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการวดัและทดสอบเสาอากาศวทิยาลยัเทคนิค

นครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบควบคุมการผลติอตัโนมตัิ  วทิยาลยัเทคนิค

นครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 3,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเรียน หอ้งปฏบิตัิการและระบบไฟฟ้าสาขาวชิา

เฉพาะทางอเิลก็ทรอนิกส ์วทิยาลยัเทคนิคนครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 7,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,012,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ครุภณัฑ์ 4,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเซนเซอรแ์ละทรานดวิเซอรใ์นงาน

อตุสาหกรรม วทิยาลยัการอาชพีนครนายก ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการควบคุมแสงสวา่งรถยนตร์ะบบ CAN-BUS

 แบบแผงโมดูลและชดุทดลองระบบไฮบดิจเ์ชือ่มต่อคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยั

การอาชพีองครกัษ ์ ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 3,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,870,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 2,870,000                 

งบลงทนุ 2,870,000                 

ครุภณัฑ์ 2,870,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,870,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคนครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 85 1,870,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางบญัช ีวทิยาลยัเทคนิค

นครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 142,000                   

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 142,000                   

งบลงทนุ 142,000                   

ครุภณัฑ์ 142,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 3  ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 44,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 98,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติ ิ สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 3

  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 3  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 56,400                        

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2,782,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,782,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2,782,000                 

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 2,782,000                 

งบลงทนุ 2,782,000                 
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ครุภณัฑ์ 577,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 577,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครนายก 

 ต าบลศรีกะอาง  อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครนายก 

 ต าบลศรีกะอาง  อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

นครนายก  ต าบลศรีกะอาง  อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก ชดุ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

นครนายก  ต าบลศรีกะอาง  อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 182,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,205,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,205,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสอีาคาร ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครนายก  

ต าบลศรีกะอาง  อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก งาน 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้ คสล. ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

นครนายก  ต าบลศรีกะอาง  อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก งาน 1 728,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหน่วยบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 

ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครนายก  ต าบลศรีกะอาง  อ าเภอบา้นนา  จงัหวดั งาน 1 427,000                      

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 5,500,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,500,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 5,500,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 5,500,000                 

งบอดุหนุน 5,500,000                 

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธติละอออทุศิ ศูนย์

การศึกษานอกที่ต ัง้นครนายก ต าบลวงักระโจม อ าเภอเมอืงนครนายก รายการ 1 5,500,000                    

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 332,050,900              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 131,872,900              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 105,816,000              

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร ์(ระยะที ่3) 105,816,000              

งบอดุหนุน 105,816,000              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 105,710,000                 

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 ตา พรอ้มชดุประมวลผลและ

วเิคราะหภ์าพระบบดจิติอล ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพแบบ Chemiluminescent และ Infrared 

Fluorescent พรอ้มโปรแกรมวเิคราะห ์ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก  ชดุ 1 1,017,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล ทศนิยมไม่นอ้ยกวา่ 4 ต าแหน่ง ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อแบบเขยา่ชนิดควบคุมอณุหภูม ิต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 1 251,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาแน่นของแบคทเีรีย ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล  ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณสฟีลูออเรสเซนต ์ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 256,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลท ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 267,500                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ตู ้ 1 143,400                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อแบบเขยา่ชนิดควบคุมอณุหภูม ิต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 1 256,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเผาลูปแบบไฟฟ้า ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 9,300                         

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก ถงั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ ความจไุม่นอ้ยกวา่ 79 ลติร ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 385,200                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อ ความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร ต าบลองครกัษ์

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 1 101,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

20-1,000 ไมโครลติร ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 6 189,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารพรอ้มควบคุมอณุหภูม ิต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 267,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุคอลมันส์ าหรบัแยกสารดว้ยวธิโีครมาโตกราฟี HPLC 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 86,200                        

รายการระดบัที1่: อ่างควบคุมอณุหภูม ิต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก อ่าง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเครื่องแกว้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ตู ้ 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านและวเิคราะหผ์ลจากปฏกิริิยาไมโครเพลท 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 620,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 347,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 69,600                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรคแบบสแตนเลส ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เตียง 1 13,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารละลายปริมาตรนอ้ย ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 129,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุรนัเจลแนวตัง้ขนาดเลก็ เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพรอ้ม

เครื่องส่งถา่ยสารพนัธุกรรมลงสู่เมมเบรนแบบเปียกและแบบกึ่งแหง้ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 162,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตัิการภาควชิาเภสชัวทิยา  

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 2,480,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ชนิดต ัง้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ -85 องศาเซลเซยีส 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 1 990,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการไหลเวยีนของเลอืดในเน้ือเยือ่และอวยัวะ 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 556,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งควบคุมอณุหภูม ิต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัความตา้นทานของเซลลเ์ยือ่บุพรอ้มอเิลก็โทรดแบบ

ตะเกยีบ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 171,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุรนัเจลแนวตัง้ชนิด 2 เจล พรอ้มเครื่องจ่าย

กระแสไฟฟ้าและเครื่องส่งถา่ยสารพนัธุกรรมลงสู่เมมเบรน ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 70,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ขนาดเลก็ส าหรบัการผสมสารในไมโครเพลท 

96 หลมุ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจ่ายไฟฟ้าชนิดกระแสไฟฟ้าสูงส าหรบังานอเิลค็โตร

โฟลซีสี ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเพาะเชื้อควบคุมอณุหภูมแิละกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

 ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 1 353,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารพนัธุกรรม ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเสน้เลอืด ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 232,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดแบบใช ้

กระบอกฉีดยา ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 20 1,284,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด า ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 10 642,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงหอ้งประชมุภาควชิากมุารเวชศาสตร ์

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ระบบ 1 554,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุถา่ยภาพลูกตาส่วนหนา้ความละเอยีดสูง ต าบลองครกัษ์

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและวเิคราะหล์านสายตาแบบอตัโนมตัิ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหโ์รคตอ้หนิ, โรคทางจอประสาทตา และลูกตา

ส่วนหนา้โดยใชเ้ลเซอรส์แกน ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัลูกตาพรอ้มความหนากระจกตาแบบ

อตัโนมตัิ  โดยไม่ตอ้งสมัผสัลูกตา ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัตาแบบมอืถอื  ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนต์รวจตาชนิดล าแสงแคบแบบมอืถอื 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก กลอ้ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเลเซอรส์  าหรบัผ่าตดัชนิดคารบ์อนไดออกไซด์

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 8,266,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัโพรงจมูก ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 37,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัไซนสั ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก ชดุ 1 84,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัในช่องหูช ัน้นอก ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 39,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวนิิจฉยัและรกัษาโรคทางช่องหู คอ จมูก ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 4 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจการไดย้นิระดบักา้นสมอง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประมวลผลพรอ้มโปรแกรมวเิคราะหภ์าพทางนิติเวช

วทิยา ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งพกัอาจารยท์างนิติเวชวทิยา ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 291,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกชนัสูตร ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ตวั 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งภาควชิาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 378,800                      
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รายการระดบัที1่: ฉากกัน้หอ้ง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 96,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงค ์แบบขาเหลก็ ชปุโครเมีย่ม ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 150x80 ซม. ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตวั 1 2,200                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้อเนกประสงคข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 48 x 50 x 80 ซม. 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตวั 6 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละไม่นอ้ย

กวา่ 20 แผ่น ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: รีโมทพรีเซนตไ์รส้ายสดี า ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก อนั 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรไ์ม ้Particle Board แบบตวัแอล ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 25,700                        

รายการระดบัที1่: บอรด์ติดประกาศแบบตูก้ระจก ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 90 x 

120 ซม. ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 8,200                         

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ชนิด 2 หนา้ แบบมลีอ้เลือ่นขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 90 x 120 ซม. ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 6,700                         

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ชนิดติดผนงั ขนาดไม่นอ้ยกวา่  90 x 

120 ซม. ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แผ่น 1 1,200                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พนกัพงิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 63 x 70 x 105 ซม. ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตวั 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12  ช่อง ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 1 7,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึภาพทางการแพทย ์ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 144,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุป้องกนัรงัส ีต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 12 900,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยปรบัระดบัดว้ยระบบไฟฟ้า ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เตียง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ ขนาดจอภาพไม่นอ้ยกวา่ 10 น้ิว ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์ เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสวา่นไฟฟ้าแบบใชไ้ฟแบตเตอรี่ส  าหรบัการผ่าตดั

กระดูกขนาดเลก็ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเลนสส์ าหรบักลอ้งส่องขอ้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 794,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุป้องกนัการติดเชื้อขณะผ่าตดัพรอ้มอปุกรณ์ระบาย

อากาศ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เลือ่ยตดักระดูกขนาดใหญ่ชนิดใชก้ าลงัไฟจากแบตเตอรี่ 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 910,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสวา่นเจาะกระดูกท างานดว้ยแบตเตอรี่ ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ขนาดเลก็ชนิดซอีารม์ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 4,650,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องตดัและกรอกระดูกโดยใชค้ลืน่เสยีงความถีสู่ง

และอปุกรณ์ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง

ระบบดจิติอลพรอ้มโปรแกรมวนิิจฉยัความยดืหยุ่นของกอ้นเน้ือ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยการเคลือ่นไหวของขอ้เขา่แบบต่อเน่ืองโดยใช ้

ไฟฟ้า ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจการท างานของเสน้เลอืดในการฟอกเลอืดดว้ย

เครื่องไตเทยีม ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 1,698,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าหวัใจแบบ 12 ลดี ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกฟงัเสยีงภายในร่างกายผูใ้หญ่ ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตวั 2 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจ าลองฝึกปฏบิตัิการกายวภิาค 3 มติิ แบบจอสมัผสั

 ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 6,445,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมอีณุหภูมติ า่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21 คิวบกิฟตุ 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 2 77,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 36,000 บทียูี พรอ้มติดต ัง้ 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุอเิลก็โตรโฟรีซสีพรอ้ม Power supply ในตวั ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 20 428,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา งานวจิยั ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก กลอ้ง 10 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟขนาดใหญ่ในระดบัหอ้งปฏบิตัิการ ขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 40 kVA พรอ้มติดต ัง้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 1 2,643,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครื่องแม่ขา่ยพรอ้มอปุกรณ์กระจายสญัญาณ ขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 24 ช่อง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ระบบ 2 78,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศน ์confocal laserscanning ชนิดตัง้

โตะ๊และม ีlive cell chamber ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้นส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการขนาดใหญ่ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 3 146,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศน ์2 กระบอกตา ส าหรบังานทางดา้นจลุ

ชวีวทิยาและงานวจิยัข ัน้สูง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักา๊ซแอมโมเนียในบรรยากาศ ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 81,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ แบบจ่ายไฟอยา่งต่อเน่ือง (Smart UPS) 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 K ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 4 140,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบน าเสนอภาพและเสยีงการประชมุ ต าบลองครกัษ์

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 190,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึอณุหภูมคิวามชื้น ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 80,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้นส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการขนาดใหญ่ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 3 146,400                      

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิชนิดน า้ยาเหลว พรอ้มขาต ัง้ ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ถงั 4 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสาร ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุอาคารกายวภิาค

ศาสตร ์ช ัน้ 7 ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ระบบ 1 2,359,000                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดกลิน่ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ตู ้ 1 417,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุบนัทกึภาพวดีทิศันท์างการเรียนการสอน ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ป้ายประชาสมัพนัธอ์เิลก็ทรอนิกส ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3x6 

เมตร พรอ้มติดต ัง้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,999,000                    
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รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองแขนส าหรบัฝึกฉีดยาและใหส้ารน า้ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตวั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบหุ่นจ าลองส าหรบัการประเมนิการจดัการภาวะ

ฉุกเฉินทางระบบทางเดนิหายใจ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โทรทศันแ์บบ UHD ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 65 น้ิว ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 98,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งวงจรปิด ไม่นอ้ยกวา่ 12 ตวั พรอ้มติดต ัง้ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 189,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านบารโ์คด้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 6 28,800                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพดจิติอลระบบ DSLR ความละเอยีดไม่นอ้ย

กวา่ 30 ลา้นพกิเซล พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ์ กลอ้ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดิโีอส าหรบัถา่ยท างานสตูดโิอ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก กลอ้ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ป้ายประชาสมัพนัธอ์เิลก็ทรอนิกส ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 42 

น้ิว วดัตามแนวทแยงมมุ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 3 135,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุผลติสือ่วดีทิศันเ์พือ่การประชาสมัพนัธท์างการแพทย ์

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กระจายสญัญาณระบบเครือขา่ยหลกั ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบจดัเกบ็และวเิคราะหข์อ้มูลการจราจรระบบเครือขา่ย

 ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ระบบ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัสารสนเทศโรงพยาบาล  ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 50 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรบัอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 1,400 VA ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 50 337,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 30 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดนัพรอ้ม

ระบบหยา่เครื่องอตัโนมตัิและประมวลผลพยาธสิภาพปอดจ าลองของคนไข ้

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 5 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจและบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มแปลผลแบบ

 12 ลดี ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 5 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามสญัญาณชพีผูป่้วยชนิดเคลือ่นยา้ยได ้ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 4 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุส่อง หู ตา ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 3 72,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุฝ่ายการพยาบาล พรอ้ม

ติดต ัง้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 80,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุดูดของเหลวชนิดติดผนงั ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 3 34,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืส่องหลอดลม ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ์

 จงัหวดันครนายก ชดุ 3 96,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุปรบัอตัราการไหลของแกส๊ชนิดคู่ ส าหรบัผูใ้หญ่ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 7,400                         

รายการระดบัที1่: ชดุปรบัอตัราการไหลของออกซเิจน 1 ทาง พรอ้ม check 

valve ขอ้ต่อเครื่องช่วยหายใจ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 5,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติดจิติอล ชนิดสอดแขน พรอ้ม

เครื่องพมิพ ์ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 3 198,600                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องส่องไฟรกัษาทารกตวัเหลอืงแบบส่องบนและลา่ง

ชนิดหลอดแอลอดี ีต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 165,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 106,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งผูป่้วยพเิศษ 9/1 อาคารศูนยก์ารแพทยฯ์ 

องครกัษ ์ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก งาน 1 106,000                      

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 26,056,900                

จดัใหม้กีารด าเนินการรกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาและวจิยั 26,056,900                

งบอดุหนุน 26,056,900                

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 26,056,900                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

ส าหรบัเด็กโตจนถงึผูใ้หญ่ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจพรอ้มระบบปรบัการช่วยหายใจตาม

ความตอ้งการของผูป่้วยและจดัการขอ้มูลของผูป่้วย ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

ระบบรวมศูนย ์4 เตียง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัสลดัผา้ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 ปอนด ์ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่ความถีสู่งชนิดหิ้วถอืความ

คมชดัสูง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 2,390,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งถา่ยภาพลูกตาส่วนหนา้เพือ่ตรวจประเมนิผล

พยาธสิภาพลูกตาส่วนหนา้ความละเอยีดสูง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์ ชดุ 1 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เกบ็ยาและเวชภณัฑ ์2 ประตู ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,350

 ลติร ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 2 870,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายพรอ้มเตาใหค้วามรอ้น ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 53,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามอบอุ่นทารกแรกเกดิแบบไม่มคีลบิ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 5 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องไฟส าหรบัภาวะตวัเหลอืง ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก  เครื่อง 3 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ พรอ้มวดัค่าอณุหภูมร่ิางกาย และค่าความดนัโลหติภายในเสน้

เลอืด ขนาดจอภาพไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์  เครื่อง 3 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติชนิดอตัโนมตัิและวดัความอิม่ตวั

ของออกซเิจนในเลอืด ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 5 650,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยวกิฤต ชนิดควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้า ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เตียง 4 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานหวัใจและสญัญาณชพีอตัโนมตัิ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 10 น้ิว ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก

เครื่อง 3 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจหู ตา ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 5 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจนบัอนุภาคในหอ้งสะอาด ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 280,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีชนิด

หนา้จอสมัผสั ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก

เครื่อง 2 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติอากาศอดัทางการแพทย ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 15 

แรงมา้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 395,000                      
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รายการระดบัที1่: ระบบทวีดีจิติอล ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ระบบ 1 114,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในหลอดทดลอง 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารปริมาตรนอ้ย ชนิดปรบัปริมาตรได ้

10-100 ไมโครลติร ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 19,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็รกัษาสารเคมอีณุหภูมติ า่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 13.4 

คิวบกิฟตุ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 2 31,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็สิง่ส่งตรวจ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 36.5 คิวบกิฟตุ 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 1 28,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องละลายพลาสมา ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบับริจาคโลหติ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็อาหารแบบความจ ุ 30 ถาด ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 105

 x 50 x 135 ซม. ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก

คนั 2 125,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็อาหารแบบความจ ุ 20 ถาด ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 95 x

 60 x 120 ซม. ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก

คนั 2 95,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ของสแตนเลส 3 ชัน้ ขอบหงาย ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

46 x 82 x 85 ซม. ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก คนั 2 29,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ของสแตนเลส 2 ชัน้ ขอบหงาย ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

45 x 73.5 x 80 ซม. ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก คนั 3 21,300                        

รายการระดบัที1่: ชัน้คว  า่ถาดอาหารสแตนเลส  4 ชัน้ มลีอ้ขนาดไม่นอ้ยกวา่

 116 x 50 x 160 ซม. ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก คนั 2 85,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุอ่างสแตนเลสแบบ 3 หลมุ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 3 148,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลสส าหรบัจดัวางถาดอาหาร ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

100 x 220 x 86 ซม. ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตวั 3 73,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพระบบดจิติอลพรอ้มเลนสม์าตรฐาน ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก กลอ้ง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างแช่พาราฟิน ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั อ่าง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 504,400                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยเด็กชนิดลูกกรงปรบัดว้ยมอื ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เตียง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องติดตามการท างานของหวัใจและระบบไหลเวยีน

โลหติ พรอ้มอปุกรณ์การใชง้าน ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานออกก าลงักาย ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 390,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าแบบเคลือ่นยา้ยได ้ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 13,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุดา้มปลอ่ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง (Ultrasonic Phaco 

Handpiece) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 187,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลดบวมดว้ยการบบีของแรงลม ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดจอภาพ

ส ีพรอ้มภาคควบคุมจงัหวะการเตน้ของหวัใจ และภาคบนัทกึผลขอ้มูล 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่อลัตรา้ซาวดร่์วมกบั

กระแสไฟฟ้า ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องไฟรกัษาทารกตวัเหลอืงแบบส่องบนและลา่ง

ชนิดหลอดแอลอดี ีต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 330,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV อาคารคณะแพทยศาสตร ์

และศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกมุารี ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ระบบ 1 1,210,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 200,178,000              

ผลผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 109,135,100              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 109,135,100              

งบอดุหนุน 109,135,100              

ครุภณัฑก์ารศึกษา 24,738,100                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High

 performance liquid chromatography) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ์

 จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดักระแสการไหลของสาร ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารวศิวกรรมอดุมปญัญา พรอ้ม

ติดต ัง้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 2,119,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบอาคารวศิวกรรมโยธา พรอ้มติดต ัง้ 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 3,910,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจ าลองวงจรอเิลก็ทรอนิกสก์ าลงั ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัสญัญาณทางไฟฟ้าชนิดความแม่นย าสูง 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนตัง้พื้นแบบควบคุมอณุหภูม ิ

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 963,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อแบบควบคุมอณุหภูมติ า่ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 2 236,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมแิละเขยา่ส าหรบัหลอดทดลองขนาด

เลก็และเพลท ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 129,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ Class II ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก ตู ้ 1 279,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการไฟฟ้าพื้นฐาน ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ์

 จงัหวดันครนายก ชดุ 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก จอ 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องปรบัอากาศประกอบกลุม่อาคารคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์(อาคาร F อาคารปฏบิตัิการวศิวกรรม และอาคาร H 

อาคารศูนยว์ศิวกรรมนานาชาติบางส่วน) พรอ้มติดต ัง้ ต าบลองครกัษ ์ 

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 7,978,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 84,397,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงกลุม่อาคารคณะวศิวกรรมศาสตร ์

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 0 44,397,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยน์วตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร : อาคาร

ปฏบิตัิการ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก งาน 1 40,000,000                   

ผลผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 27,459,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 27,459,200                

งบอดุหนุน 27,459,200                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27,459,200                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องจี้หา้มเลอืดและเชือ่มปิดหลอดเลอืด ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริงส าหรบั

งานอณูชวีวทิยาคลนิิก ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เชือ่มโยงระบบเครือขา่ยในคณะเภสชัศาสตร ์

พรอ้มติดต ัง้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ระบบ 1 1,713,100                    

รายการระดบัที1่: หุ่นแขนฝึกเจาะเลอืด ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก ตวั 8 399,200                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อณุหภูมติ า่แช่แขง็ส าหรบังานอณูชวีวทิยา ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตู ้ 2 361,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี 

หนา้จอระบบสมัผสั ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัการสะทอ้นกลบัของเสยีงในหูช ัน้ในและ

ตรวจการไดย้นิระดบักา้นสมอง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 2 1,360,000                    

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอืคู่ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ความละเอยีด 

 ไม่นอ้ยกวา่ 3,200 ANSI Lumens ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์ เครื่อง 1 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรีย-์สตัวท์ดลอง ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 กระบอกตาและโปรแกรม

วเิคราะหภ์าพ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอรส์  าหรบังานเกบ็เอกสารความเร็วในการ

สแกนกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่ 45 แผ่นต่อนาท ีต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 800 VA ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนแบบตัง้โตะ๊ พรอ้มระบบท า

ความเยน็ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: หูฟงัแพทยส์ าหรบัผูใ้หญ่ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก อนั 4 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สตัวท์ดลองทศนิยมไม่นอ้ยกวา่ 2 ต าแหน่ง 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ พรอ้มโปรแกรมวเิคราะหผ์ล

อตัโนมตัิ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์รบัส่งสญัญาณเครือขา่ยไรส้าย  พรอ้มติดต ัง้ 40 

จดุ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ระบบ 1 899,900                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 4 ต าแหน่ง พรอ้มชดุส ารองไฟ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 3 284,100                      

รายการระดบัที1่: กระดานอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัหอ้งประชมุ แบบพมิพ ์ขาว

ด า (Black&White Electronic Board) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก ชดุ 2 161,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ตรวจประเมนิและรกัษาทางระบบกระดูกและ

กลา้มเน้ือ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 909,500                      

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงตามสาย ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก ระบบ 1 396,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกท าคลอด (เด็กมสีายสะดอื) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 4 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกทกัษะปฏบิตัิการช่วยฟ้ืนคืนชพี พรอ้มชดุควบคุม

พมิพค่์าได ้ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 4 516,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกตรวจสญัญาณชพีทารก ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าดว้ย

กระบอกฉีดยา (Syringe pump)  ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชพี เด็กโต มไีฟสญัญาณ Preston 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 3 39,600                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชพี ทารก มไีฟสญัญาณ Preston 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 3 39,600                        

รายการระดบัที1่: ชิ้นเน้ือจ าลองส าหรบัฝึกทกัษะการเยบ็แผล ต าบลองครกัษ์

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 100 200,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นอเิลก็ทรอนิกสฝึ์กฉีดยาใตก้ลา้มเน้ือบริเวณสะโพก 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 6 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิส  าหรบัฝึก ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 4 96,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นแขนฝึกการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าทารก  ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกทกัษะฉีดยาใตก้ลา้มเน้ือบริเวณแขนแบบใส ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 194,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกทกัษะฉีดยาใตก้ลา้มเน้ือบริเวณสะโพกแบบใส 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 2 166,000                      

รายการระดบัที1่: แบบจ าลองแขนส าหรบัฝึกเจาะเลอืดเต็มรูปแบบ ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 4 138,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุแบบจ าลองน้ิวส าหรบัฝึกถอดเลบ็ ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองแผลกดทบั ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก ชดุ 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์การใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหล

สูงพรอ้มเครื่องสรา้งความชื้นควบคุมอณุหภูมอิตัโนมตัิ ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกการคล าตรวจบริเวณทอ้ง ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 129,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกทกัษะ CPR และน าสิง่แปลกปลอม ออกจาก

ทางเดนิหายใจ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 29,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝ่าเทา้ส าหรบัผูป่้วยเบาหวาน ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 3 21,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัและวนิิจฉยัการตีบตนัและแขง็ตวัของเสน้

เลอืดแดง ภายในร่างกาย ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 595,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูงขนาดเต็มตวั แบบ

ผูใ้หญ่ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตวั 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุปัม๊เกบ็ตวัอยา่งอากาศชนิดติดตวับุคคล ต าบลองครกัษ์

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิด Laser Jet Enterprise

 ขาวด า ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 88,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศท ัว่ไป

แบบปริมาตรสูง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนแบบตัง้โตะ๊ พรอ้มระบบท าความเยน็

ปัน่ไดค้ร ัง้ละ 28 หลอด  ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัความส ัน่สะเทอืนต่อบุคคล ต าบลองครกัษ์

 อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์PostScript ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ฝึกความแขง็แรงกลา้มเน้ืออเนกประสงคแ์บบ

เคเบลิ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัเสยีง  ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพว์ตัถ ุ3 มติิ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบขอ้มูลทางสรีรวทิยาของนกักฬีาประเภททมี 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุสือ่การเรียนการสอนเพศศึกษา กายวภิาค และ

สรีรวทิยา ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 53,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัความเร็ว และพลงัในการพายเรือกรรเชยีง ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 8 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอน ปัน่ไดค้ร ัง้ละ 28 หลอด  

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอน ปัน่ไดค้ร ัง้ละ 32 หลอด  

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่ต า่

กวา่  3,500 ANSI Lumens ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูงขนาดเต็มตวั แบบ

เด็ก ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตวั 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ตกตะกอนแบบตัง้โตะ๊ พรอ้มระบบท าความเยน็

ปัน่ไดค้ร ัง้ละ 32 หลอด  ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพและวเิคราะหแ์ถบสารพนัธุกรรมและ

โปรตีนในตวัอยา่ง ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่ต า่กวา่ 20 

ลา้นพกิเซล ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุวดัและฝึกการเคลือ่นที่ของนกักฬีา ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามสามารถในการวิง่และการกระโดด 

ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 500,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกความคลอ่งแคลว่วอ่งไว ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรยานวดังานแบบไม่ใชอ้อกซเิจน ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุป้องกนัการติดเชื้อขณะผ่าตดัพรอ้มอปุกรณ์ระบาย

อากาศ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวดัความตา้นทานของเซลลเ์ยือ่บุพรอ้ม

อเิลก็โทรดแบบตะเกยีบ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 171,200                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก อ่าง 1 61,600                        

ผลผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 63,583,700                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 63,583,700                

งบอดุหนุน 63,583,700                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,097,700                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรภ์ายในอาคารหอ้งสมดุ

องครกัษ ์ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ระบบ 1 1,715,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพน า้ภาคสนาม (Portable pH and DO 

Meter) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 69,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหค์วามขุน่ของน า้ (Portable Turbidity 

Meter) ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 37,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืเกบ็ตวัอยา่งดนิเพือ่วเิคราะหท์างเคม ีต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 181,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืเกบ็ตวัอยา่งน า้แบบแนวดิ่ง ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 26,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณออกซเิจนที่ละลายในน า้ ต าบลองครกัษ ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 141,300                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนดนตรีสากล ระดบัมธัยม ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโคมไฟฉุกเฉินพรอ้มติดต ัง้ ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดเีซล ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 727,600                      

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สาร ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านจราจรภายในโรงเรียน ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 93,000                        

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงเรียนสาธติ มศว องครกัษ ์(ฝ่ายมธัยม)

 พรอ้มปรบัปรุงบริเวณโดยรอบ ระยะที่ 3 ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์ งาน 1 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,486,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการพื้นฐาน ต าบลองครกัษ ์อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก งาน 1 48,486,000                   

กระทรวงสาธารณสขุ 23,034,700                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 23,034,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 21,519,000                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 1,466,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 1,466,000                 

งบลงทนุ 1,466,000                 
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ครุภณัฑ์ 1,466,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,466,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขมรฝัง่ใต ้ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเขมรฝัง่ใต ้ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขมรฝัง่ใต ้ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นเขมรฝัง่ใต ้ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขมรฝัง่ใต ้ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาเพิม่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา 

จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเขาเพิม่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาเพิม่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นเขาเพิม่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาเพิม่ ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา เครื่อง 1 70,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 20,053,000                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 20,053,000                

งบลงทนุ 20,053,000                

ครุภณัฑ์ 9,031,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 594,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 12,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นดงขา่  ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นคลอง 23 ฝัง่เหนือ  ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์ เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นปากช่อง  ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหนองหวัลงิใน ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 15,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นดงขา่  ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 2 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติฯ ร.9 ต าบลทรายมูล ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 13,000 บทียูี สถานีอนามยัเฉลมิพระ

เกยีรติเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 13,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเขานางบวช ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดง ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 25 ลติร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดง ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 13,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเขาทุเรียน ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองทองทราย ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองทองทราย ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: มา้ยาวนัง่รอตรวจชนิดโครงเหลก็ 4 ที่น ัง่ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลงิใน ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ี ตวั 6 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 25 ลติร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองทองทราย ต าบลดงละคร อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองทองทราย ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นตอไมแ้ดง  ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 28,600                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรอ์ตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลงิใน ต าบลหนองแสง อ าเภอ

ปากพล ีจงัหวดันครนายก คนั 1 48,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,025,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลปากพล ีต าบลปากพล ีอ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 9 คิวบกิฟตุ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลงิใน ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 ปอนด ์โรงพยาบาล

ปากพล ีต าบลปากพล ีอ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 250,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 110,000                      
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รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นคลอง 23 ฝัง่เหนือ  ต าบลศีรษะกระบอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปากช่อง ต าบลเขาพระ อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ชดุ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติฯ 

ร.9 ต าบลทรายมูล ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,000 ANSI Lumens สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติเฉลมิพระเกยีรติ 

60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหนองทองทราย ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 17,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,553,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลปากพล ีต าบลปากพล ีอ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหอ้ากาศผสมออกซเิจนอตัราการไหลสูง 

โรงพยาบาลนครนายก ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองหวัลงิใน ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นคลอง 14 เหนือ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลองครกัษ ์ต าบล

องครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปาก

ช่อง  ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดง

ขา่  ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นท านบ ต าบลชมุพล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรคท ัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นปากช่อง  ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เตียง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรคท ัว่ไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นปากช่อง ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เตียง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลนครนายก ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหอ้ากาศผสมออกซเิจนอตัราการไหลสูง 

โรงพยาบาลนครนายก ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลนครนายก ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นดงขา่ ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลงิใน  ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบุ่งเข ้ ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นดงขา่  ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นพรหมเพชร ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพล ีจงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงเคลือ่นยา้ยผูป่้วยปรบัระดบัไฮโดรลคิ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลงิใน ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ี เตียง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชดุอปุกรณ์ช่วยชวีติฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลงิใน  ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดั คนั 1 81,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นพรหมเพชร  ต าบลโคกกรวด อ าเภอ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติออกซเิจนไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหนองหวัลงิใน  ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องหลอดลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองหวัลงิใน ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก กลอ้ง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบใชค้วามรอ้น (Thermal Printer) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลงิใน  ต าบลหนองแสง 

อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมทิางหนา้ผากระบบอนิฟาเรด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลงิใน  ต าบลหนองแสง เครื่อง 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัอตัโนมตัิชนิดต ัง้โตะ๊ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลงิใน ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ี เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชนิดนอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองหวัลงิใน  ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก คนั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่และผสมสารอดุฟนั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นชวดบวั ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงวสัดุอดุฟนั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นชวดบวั  ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นชวดบวั  ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลปากพล ีต าบลปากพล ีอ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก เครื่อง 1 650,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลองครกัษ ์ต าบลองครกัษ ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,021,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,021,800                   

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ย 160 เมตร ร ัว้ตาขา่ยถกั ยาว 160 เมตร สูง 

1.70 เมตรสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษานวมนิทราขนีิ ต าบล

สาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 736,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลบา้นนา 

ต าบลพกิลุออก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก หลงั 1 9,617,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ตาขา่ยถกั ยาว 47 เมตร สูง 1.9 เมตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าแห ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก รายการ 1 239,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีต ตาขา่ยตระแกรงเหลก็ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองหวัลงิใน ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดั รายการ 1 429,300                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,515,700                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 1,515,700                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 1,118,700                 

งบลงทนุ 1,118,700                 

ครุภณัฑ์ 1,118,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,118,700                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้จดัประชมุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครนายก 

ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ตวั 100 190,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีง ส าหรบัหอ้งประชมุใหญ่ ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดันครนายก ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั เครื่อง 1 798,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครนายก ต าบล

เขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ตวั 13 130,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 397,000                   

งบลงทนุ 397,000                   

ครุภณัฑ์ 397,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 397,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปากช่อง  ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปากช่อง  ต าบลเขาพระ อ าเภอ

เมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครนายก ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดันครนายก ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 1 350,000                      

กระทรวงอตุสาหกรรม 681,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 681,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 681,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 681,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 681,000                   

งบลงทนุ 681,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 681,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 681,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 681,000                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 6,107,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 6,107,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,107,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 5,164,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 5,164,000                 

งบอดุหนุน 5,164,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,164,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกล าดวน ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณศิริ ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าด่าน ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณ ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิลาลาย ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยสงคราม ต าบลป่าขยะ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะโพธิ์ ต าบลเกาะโพธิ์ อ  าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินหนิแร่ ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เตยนอ้ย ต าบลบางลูกเสอื อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพลอยกระจ่างศรี ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองโพธิ์ ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัโพธิ์งาม ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 1,800,000                    

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 743,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 743,000                   

งบอดุหนุน 743,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 743,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัเขา

พระ ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 743,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัอดุมธานี ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 35,119,800                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 13,848,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 13,848,500                

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 13,848,500                

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 13,848,500                

งบอดุหนุน 13,848,500                

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง

 อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก เครื่อง 2 34,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครนายก  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครนายก  ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,713,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งอาคารส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดันครนายก ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก แห่ง 1 13,713,300                   

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 21,271,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 21,271,300                

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 21,271,300                

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 21,271,300                

งบรายจ่ายอื่น 21,271,300                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร สตจ. นครนายก พรอ้มบา้นพกัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ  ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 21,271,300                   

รฐัวิสาหกจิ 152,105,200               

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 150,687,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 150,687,400              

โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ 150,687,400              

ปรบัปรุงทางรถไฟ 150,687,400              

งบลงทนุ 150,687,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,687,400                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,687,400                 

รายการระดบัที1่: งานเสริมความม ัน่คงโครงสรา้งทาง (Track 

Strengthening) ระหวา่งสถานีชมุทางคลองสบิเกา้ - สถานีชมุทางแก่งคอย แห่ง 1 150,687,400                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 492,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 492,300                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 492,300                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 492,300                   

งบอดุหนุน 492,300                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 492,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 492,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 34,800                        

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานนครนายก ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 34,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานนครนายก ต าบลท่า

ชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก คนั 1 221,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานนครนายก ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก คนั 1 236,100                      

การประปาส่วนภูมภิาค 75,000                     

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 75,000                     

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 75,000                     

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 75,000                     

งบลงทนุ 75,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยขา้งอู่ฉลอง ต าบล

พรหมณี อ าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก แห่ง 1 75,000                        

การเคหะแหง่ชาติ 850,500                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 850,500                   

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 850,500                   

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 850,500                   

งบอดุหนุน 850,500                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 850,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เคหะชมุชนนครนายก (แฟลต) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั แห่ง 1 850,500                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 267,471,900               

จงัหวดันครนายก 188,233,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 188,233,500              

การพฒันาดา้นสงัคม 140,411,100              

แกไ้ขปญัหาและพฒันาตามแผนหมูบ่า้น ชมุชน ต าบล อ าเภอ 122,341,500              

งบด าเนินงาน 8,886,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,886,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,680,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาขดุบ่อดนิฃนาดความจ ุ40,000 ลูกบาศก์

เมตร ท าคนัคลองรอบพื้นที่ ยาว 1,200 เมตร พรอ้มปรบัพื้นที่ ไม่นอ้ย

กวา่ 60,000 ตารางเมตร 0 4,280,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัสถานที่งานแขง่ขนั

ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นปากพลแีละรา้นคา้ตลาดนดัวฒันธรรม 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการงานอ านวยการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 134,500                      

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 134,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 193,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 193,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,270,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 70,000                        

งบลงทนุ 112,955,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 112,955,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,580,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03260000 จงัหวดันครนายก

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบงึยายนิล พรอ้มท าคนัคลองท ัง้ 2 ฝัง่ หมู่ที่ 

9  กวา้ง 2.00 เมตร ระยะทางรวม 1.700 กโิลเมตร ต าบลพระอาจารย ์

อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก แห่ง 1 3,407,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองบงึป้าย หมู่ที่ 2,6 ต าบลชมุพล อ าเภอ

องครกัษ ์จงัหวดันครนายก กวา้ง 15.00 เมตร  ยาว 2.750 กโิลเมตร ลกึ แห่ง 1 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกวชัพชืคลอง 1 ขวาแยกคลองฝัง่ซา้ยสาย 1 บา้น

เกาะกา หมู่ที่ 1 ไปบา้นไผ่ลอ้ม ปริมาณวชัพชืไม่นอ้ยกวา่ 3,062.50 ตนั หมู่

ที่ 4 ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก แห่ง 1 241,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกวชัพชืคลองแขมโคง้ หมู่ที่ 3 บา้นแขมโคง้ ปริมาณ

วชัพชืไม่นอ้ยกวา่ 3,672 ตนั ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก แห่ง 1 289,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกวชัพชืคลองหวัราง ปริมาณวชัพชืไม่นอ้ยกวา่ 

1,250.00 ตนั หมู่ที่ 6 บา้นโคกส าโรง ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดั แห่ง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุลอกวชัพชืคลองล าอา้ยเติ้ง ปริมาณวชัพชืไม่นอ้ยกวา่ 

15,938.00 ตนั หมู่ที่ 5 บา้นท่าควายแห ผ่านหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ถงึ

ประตูน า้บางหอย อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก แห่ง 1 1,256,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 72,583,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายล าอา้ยเติ้ง หมู่ที่ 9 

ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก กวา้ง 4.00 เมตร 

ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.25 เมตร  ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 3,428,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนองแสนตอ-คลอง

ยางหมู่ที่ 11,12 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 

กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2.210 กโิลเมตร สายทาง 1 6,463,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายล าอา้ยงอนบา้นล าบวั

ลอย หมู่ที่ 2 ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก กวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 2,459,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนผวิแอสฟลัติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 70.00 เมตร ช่วงที่ 2 ต่อจากช่วงที่ 1 ขนาดความกวา้ง 8.00 

เมตร ยาว 2.530 กโิลเมตร ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั สายทาง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต 

(Asphaltic concrete) สายโรงพยาบาลบา้นนา  อ าเภอบา้นนา จงัหวดั

นครนายก กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 417.00 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 1.00 เมตร สายทาง 1 8,636,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัติกคอนกรีต โดยการขยายถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 1.00 เมตร ยาว 3.076 กโิลเมตร พรอ้มเสริมผวิ

แอสฟลัทต์ิกคอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.538 กโิลเมตร  บริเวณถนน

สายวดัหนองเคี่ยม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ต าบลป่าขะ อ าเภอบา้นนา จงัหวดั สายทาง 1 5,982,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายหนองไมต้าย - คลองปอ หมู่ที่ 6

 ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก กวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร สายทาง 1 2,571,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายใต ้โรงพยาบาลสรา้งเสริม

สุขภาพต าบลหนองรี หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา จงัหวดั

นครนายก เชือ่มต่อบา้นวงัปลาจดื หมู่ที่ 15 ต าบลพรหมณี  อ าเภอเมอืง

นครนายก จงัหวดันครนายก กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 2,310,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนเลยีบคลอง 6 วา 

หมู่ที่ 10 ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก  กวา้ง 4.00 

เมตร  ยาว 404.00 เมตร สายทาง 1 1,107,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต ซอยร่วมใจ

พฒันาหมู่ที่ 11 ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก  กวา้ง

 6.00 เมตร ยาว 1.600 กโิลเมตร สายทาง 1 4,010,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 

ต าบลบางปลากด อ าเภอองครกัษ ์เชือ่มต่อ หมู่ที่ 6 ต าบลทองหลาง อ าเภอ

บา้นนา จงัหวดันครนายก กวา้ง 4.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร สายทาง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต เลยีบคลอง

 29 กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร

 หมู่ที่ 1 ต าบลบางปลากด อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นล าบวัลอย หมู่ที่ 2 –

 บา้นแขมโคง้ หมู่ที่ 3 ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก กวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร สายทาง 1 999,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเรียบคลองลอย หมู่ที่

 6 บา้นโคกส าโรง ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 828.00 เมตร สายทาง 1 2,118,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 33,792,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายเลยีบคลองสาม 

หมู่ที่ 6 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก กวา้ง 6.00 

เมตร ระยะทาง 1.350 กโิลเมตร สายทาง 1 2,634,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางเป็นถนนแอสฟลัติกคอนกรีตต ัง้แต่

ถนนขา้งมูลนิธชิยัพฒันาถงึเขตติดต่อต าบลศรีจฬุา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

1.500 กโิลเมตร ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก สายทาง 1 2,470,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายเลยีบคลองส่ง

 หมู่ที่ 2 ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก เชือ่มต่อหมู่ที่ 8 

ต าบลป่าขะ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก (เชือ่มต่อสู่ทุ่งกระโปรง) กวา้ง 

6.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กโิลเมตร สายทาง 1 4,090,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนแอสฟลัตค์อนกรีต โดยการซอ่มสรา้งผวิ

จราจร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 3,840.00 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง ต าบลป่าขะ อ าเภอบา้นนา สายทาง 1 1,735,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นศาลเจา้ – บา้น

คลองหา้ ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก กวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 0.320 กโิลเมตร สายทาง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสายเกาะกา 

หมู่ที่ 1 ถงึศาลเจา้หมู่ที่ 7 ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก 

กวา้ง 6.00 เมตรระยะทาง 1.829 กโิลเมตร  ไหลท่างกวา้ง 1.00 เมตร สายทาง 1 6,876,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายคนัคลอง

ชลประทานคลองววั หมู่ที่ 6 ต าบลอาษา เชือ่มต่อหมู่ที่ 6 ต าบลทองหลาง 

อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.200 กโิลเมตร สายทาง 1 2,999,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนสายบา้นดอน -

 ร่มเยน็ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 2 ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบา้นนา จงัหวดั

นครนายก กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร ไหลท่างกวา้ง 0.50 สายทาง 1 8,710,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง สายเกาะกระบก-เกาะ

ทองหลาง หมู่ที่ 6,7 บา้นพรา้ว เชือ่มต่อ หมู่ที่ 8 ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบา้น

นา จงัหวดันครนายก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.800 กโิลเมตร สายทาง 1 3,378,000                    

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ศึกษาแนวทางการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวเมอืงโบราณดง

ละคร ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 0 500,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและการพฒันาเมอืงดา้นการคมนาคม 6,681,000                 

งบลงทนุ 6,681,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,681,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,681,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองแม่น า้ใน หมู่

ที่ 3 ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 40.00 เมตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายเลยีบคลอง 3 หมู่ที่ 

3 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก กวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร สายทาง 1 3,681,000                    

พฒันาสุขอนามยัดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุคนพกิารและผูป่้วยตดิเตยีง 2,745,200                 

งบด าเนินงาน 2,745,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,745,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 15,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 15,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,700,000                    

พฒันาดา้นการศึกษานอกระบบ 643,400                   

งบด าเนินงาน 643,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 643,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 57,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมเสริมสรา้งอาชพีดา้นแรงงาน 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 140,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 140,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 28,900,000                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 28,900,000                

งบลงทนุ 28,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,900,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 28,900,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นครนายก บริเวณวดั

ท่าทราย ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ความยาว แห่ง 1 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นครนายก บริเวณวดั

พระคริสตป์ระจกัร - บา้นเลา่ ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั

นครนายก ความยาว 100.00 เมตร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นครนายก บริเวณ

ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิวดับุญนาครกัขติาราม ถงึบริเวณบา้นนางสงบ คงม ัน่ และ

นางสาวยพุา คงม ัน่ ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดั แห่ง 1 10,800,000                   

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 1,625,300                 

เสริมสรา้งความม ัน่คง ปลอดภยั หมูบ่า้นชมุชนมคีวามเขม้แขง็ 1,625,300                 

งบด าเนินงาน 1,625,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,625,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 132,800                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัสถานที่และพธิเีปิดกจิกรรม 0 132,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 497,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 497,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

การพฒันาดา้นเกษตร 13,806,500                

ส่งเสริมการเพิม่ผลผลติและลดตน้ทนุผลผลติต่อไร่ดา้นการบริหารจดัการน า้ 2,872,000                 

งบด าเนินงาน 83,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 83,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 62,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 62,000                        

งบลงทนุ 2,789,000                 

ครุภณัฑ์ 1,789,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,789,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้พลงังานแสงอาทติย ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ระบบ 5 1,789,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารชลประทานและระบบกระจายน า้เขา้สู่แปลง 

เกษตรกรรม หมู่ที่ 6 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก แห่ง 1 1,000,000                    

ลดตน้ทนุและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรดว้ยเทคโนโลยแีละการบริหาร

จดัการ 2,740,000                 

งบลงทนุ 2,740,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,740,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,740,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานตากขา้ว หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแสง  อ าเภอ

ปากพล ีจงัหวดันครนายก ขนาดพื้นที่ 4,433 ตารางเมตร แห่ง 1 2,740,000                    

แปรรูปและสรา้งมลูค่าเพิม่เกษตรอตุสาหกรรมโดยวสิาหกจิชมุชนและกลุ่มสหกรณ์ 4,213,200                 

งบด าเนินงาน 4,213,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,213,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 24,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 664,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 664,600                      

แปรรูปและสรา้งมลูค่าเพิม่เกษตรอตุสาหกรรมโดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี 2,705,600                 

งบด าเนินงาน 2,205,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,205,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 56,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,536,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานประชาสมัพนัธส่์งเสริม

การตลาดผลไมจ้งัหวดันครนายก 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิเกษตรและ

พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตส์ าหรบัศึกษาดูงาน 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 192,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 78,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 38,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 378,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 378,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 7,500                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 35,000                        

งบลงทนุ 500,000                   

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัความหวานและคดัคุณภาพมะยงชดิ เครื่อง 1 500,000                      

จดัท าการตลาด Offline 1,275,700                 

งบด าเนินงาน 1,275,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,275,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 853,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าบรรจภุณัฑต์น้แบบ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าบรรจภุณัฑ์ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัเพือ่พาเกษตรกรกลุม่เป้าหมายและผู ้

สงัเกตการณ์ศึกษาดูงาน 0 53,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 141,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 141,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 181,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 181,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,600                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 3,490,600                 

ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ 2,490,600                 

งบด าเนินงาน 2,490,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,490,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,490,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว

จงัหวดันครนายก 0 2,490,600                    

ส่งเสริมการตลาด Online 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการพฒันาเวบ็ไซตแ์ละขอ้มูลแหลง่

ท่องเที่ยว เพือ่การท่องเที่ยวจงัหวดันครนายก 0 1,000,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 79,238,400                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 79,238,400                

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 55,000,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและควบคุมรกัษามาตรฐานผลไมป้ลอดภยั 55,000,000                

งบลงทนุ 55,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูระบายน า้ปากคลองขนุน หมู่ 6 บา้นวงัยาย

ฉิม ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก  พรอ้มเกยีรม์อเตอรไ์ฟฟ้า 

ชนิดบานตรง ขนาดบานระบาย กวา้ง 6.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พรอ้มขยาย แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแกม้ลงิบา้นหุบเมยพรอ้มอาคารประกอบ หมู่ 5 

บา้นหุบเมย ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก พื้นที่ขดุ

แกม้ลงิ 18 ไร่ ลกึ 5 เมตร พรอ้มฝายทดน า้ แห่ง 1 25,000,000                   

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 5,000,000                 

พฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,780,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ 0 2,280,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,080,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,080,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 32,000                        

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 15,000,000                

รกัษน์ า้ รกัษป่์า สรา้งสมดุลแหง่สิ่งแวดลอ้ม 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้นครนายก บริเวณวดั

กฏุกิาราม ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก ความยาว แห่ง 1 15,000,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพชวีติ 4,238,400                 

พฒันาทรพัยากรมนุษยท์กุช่วงวยั 4,238,400                 

งบด าเนินงาน 4,238,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,238,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,086,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,832,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,832,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 88,000                        


