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จ ำนวน หน่วยนับ งบประมำณปี  

2562

1 กาญจนบุรี                 2  รายการ           1,850,000 1,850,000          

2 ก าแพงเพชร               33  รายการ           4,536,400                 8  แห่ง        11,820,000 16,356,400        

3 จันทบุรี                 1  รายการ             150,000 150,000            

4 เชียงราย               22  รายการ           2,385,300               10  แห่ง         4,941,000 7,326,300          

5 เชียงใหม่               36  รายการ           3,296,800                 9  แห่ง         7,701,000 10,997,800        

6 ตาก               89  รายการ           4,621,700                 4  แห่ง         3,885,000 8,506,700          

7 นครศรีธรรมราช               11  รายการ           4,225,000                   -   4,225,000          

8 น่าน               53  รายการ           1,856,800                 4  แห่ง            453,000 2,309,800          

9 ปทุมธานี                 2  รายการ           1,700,000 1,700,000          

10 พระนครศรีอยุธยา                 5  รายการ             192,700                 4  แห่ง            635,000 827,700            

11 พิษณุโลก                 3  รายการ           2,099,000 2,099,000          

12 เพชรบุรี                 3  รายการ               76,000 76,000              

13 ราชบุรี               14  รายการ           1,434,500                 1  แห่ง            100,000 1,534,500          

14 ลพบุรี                 9  รายการ             346,300 346,300            

15 ล าปาง                 2  รายการ           2,013,000 2,013,000          

16 สมุทรสงคราม                 1  แห่ง            480,000 480,000            

17 สระแก้ว                 2 รายการ               71,900 71,900              

18 สุราษฎร์ธานี 1               รายการ 1,200,000         1,200,000          

19 อุดรธานี 25              รายการ 1567500 2                 แห่ง 1945000 3,512,500          

20 อุทัยธานี 24              รายการ 2072700 1                 แห่ง 814000 2,886,700          

337           รายการ 35,695,600       44              แห่ง 32,774,000     68,469,600       รวม

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง สถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ล ำดับ จังหวัด

รำยกำรครุภัณฑ์ รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง รวมงบประมำณ

ทั้งสิ้น



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

กำญจนบุรี เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

        2           1,850,000

กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต.วังศาลา เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมัติ สถานีอนามัยวังศาลา เทศบาล

ต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบุรี

เคร่ือง         1               150,000

กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต.วังศาลา เคร่ืองถา่ยภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา สถานีอนามัยวัง

ศาลา เทศบาลต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบุรี

เคร่ือง         1             1,700,000

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ก ำแพงเพชร เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

      33           4,536,400

ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า สถานีอนามัยวังแขม องค์การบริหารส่วนต าบลวัง

แขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1                 75,000

ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม ตู้เกบ็เคร่ืองมือแพทย ์สถานีอนามัยวังแขม องค์การบริหารส่วนต าบลวัง

แขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

หลัง         1                 50,700

ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม กล้องวงจรปิดและเคร่ืองบันทึกพร้อมการติดต้ัง สถานีอนามัยวังแขม 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลอง  ขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

ชุด         1               210,000

ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า สถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบล

วังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1                 75,000

ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม ตู้เกบ็เคร่ืองมือทางการแพทย ์สถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

หลัง         1                 50,700

ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม กล้องวงจรปิดและเคร่ืองบันทึกพร้อมการติดต้ัง สถานีอนามัยบ่อทอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

ชุด         1               210,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว เคร่ืองจี้ปากมดลูกด้วยความเยน็ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

เพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัด

ก าแพงเพชร

เคร่ือง         1               120,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอ

ปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1                 70,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอตัโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

คลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 

จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         2               120,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว เคร่ืองบันทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead Recorder) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว 

อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1               180,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว เคร่ืองจี้ปากมดลูกด้วยความเยน็ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลอง

ปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัด

ก าแพงเพชร

เคร่ือง         1               120,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลคลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอ

ปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1                 70,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว เคร่ืองพ่นละอองฝอยละเอยีดแบบสะพายหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลา

ทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1                 85,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว รถจกัรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลอง

ปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัด

ก าแพงเพชร

คัน         1                 50,500

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต ชุดทันตกรรมเคล่ือนที่ พร้อมเกา้อี้สนามและโคมไฟ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหินดาต องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลา

ทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

ชุด         1                 65,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต เคร่ืองฉายแสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1                 20,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต เคร่ืองขดูหินปูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1                 25,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต เคร่ืองกรอฟันเคล่ือนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต องค์การ

บริหารส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1                 99,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอตัโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหินดาต องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง 

จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1               210,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหินดาต องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลา

ทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         2                 40,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว ตู้อบสมุนไพรชนิดเป่าลมร้อน 10 ถาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

คลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 

จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1               143,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 

18,000 บีทีย ูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         3                 63,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 

24,000 บีทีย ูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         3                 84,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจยั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหิน

ดาต องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัด

ก าแพงเพชร

กล้อง         1                 50,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต รถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหินดาต องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลา

ทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

คัน         1             1,000,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว เคร่ืองถา่ยภาพจอประสาทโดยเลเซอร์สแกนแบบ Confocal Scanner 

ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเพชรเจริญ

 องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

เคร่ือง         1             1,200,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต รถจกัรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

คัน         1                 50,500



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

จันทบุรี เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

        1              150,000

จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.เกาะขวาง เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจดัเกบ็ภาพ Dicom 

หรือส่งเขา้ระบบ Pacs สถานีอนามัยเกาะขวาง เทศบาลต าบลเกาะขวาง 

อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

เคร่ือง         1               150,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

เชียงรำย เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

      22           2,385,300

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก หุน่จ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงแบบเต็มตัวแบบเด็ก โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอ

แม่จนั จงัหวัดเชียงราย

ตัว         1               420,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก หุน่จ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงแบบเต็มตัว ผู้ใหญ่ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอ

แม่จนั จงัหวัดเชียงราย

ตัว         1               460,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก เคร่ืองกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัดเชียงราย

เคร่ือง         1                 86,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก เคร่ืองดึงคอและหลังอตัโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั 

จงัหวัดเชียงราย

เคร่ือง         1               375,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก เคร่ืองฝึกยนืพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่า

ขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัดเชียงราย

เคร่ือง         1                 38,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่า

ขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัดเชียงราย

เคร่ือง         1               375,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาล

ต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัดเชียงราย

เคร่ือง         1                 54,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก 

เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัดเชียงราย

เคร่ือง         1                 97,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอตัโนมัติ(AED)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัด

เชียงราย

เคร่ือง         1               130,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก เคร่ืองช่วยหายใจชนิดเคล่ือนยา้ยได้ส าหรับรถพยาบาล โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอ

แม่จนั จงัหวัดเชียงราย

เคร่ือง         1               160,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก ที่นอนลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบล

ท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัดเชียงราย

อนั         4                 80,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก ตู้อบสมุนไพรอเนกประสงค์ 2 ระบบ 150 x 150 x200 ซม.  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอ

แม่จนั จงัหวัดเชียงราย

ตู้         1                 54,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก เตียงนวดขนาด 120 x 200 x50 ซม. พร้อมเบาะ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั 

จงัหวัดเชียงราย

เตียง         3                 22,500

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก เกา้อี้นวดฝ่าเท้าขนาด 70 x 50 x 110 ซม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัด

เชียงราย

ตัว         2                 12,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก ถงัน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั 

จงัหวัดเชียงราย

ถงั         2                 21,800



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

เชียงใหม่ เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

      36           3,296,800

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ เคร่ืองดึงคอและหลังอตัโนมัติ สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1               270,000

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ หม้อต้มไขพาราฟิน สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวัดเชียงใหม่

ชุด         1                 60,000

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ บันไดฝึกเดิน สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวัด

เชียงใหม่

ชุด         1                 85,000

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ เคร่ืองฝึกยนื สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวัด

เชียงใหม่

เคร่ือง         1                 80,000

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ เคร่ืองผลิตออกซิเจน สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         2               100,000

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมือง จงัหวัดเชียงใหม่

ชุด         1               130,000

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ เคร่ืองหัน่สมุนไพร สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1                 85,600



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ เคร่ืองอบลมร้อน 12 ถาด สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมือง จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1               235,400

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ เคร่ืองอดัแคปซูล 150 แคปซูล สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1               386,700

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ ชุดครุภัณฑ์พัฒนางานแพทยแ์ผนไทย สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุ

เทพ อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่

ชุด         1               131,300

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ เคร่ืองบดสมุนไพร สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1               353,000

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ หุน่จ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงแบบเต็มตัว ผู้ใหญ่ สถานีอนามัยสุ

เทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่

ตัว         1               460,000

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ เคร่ืองพ่นหมอกควัน สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         2               118,000

เชียงใหม่ เมือง ทต.สุเทพ รถจกัรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี สถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่

คัน         1                 50,500

เชียงใหม่ แม่แจม่ ทต.ท่าผา เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสูง สถานีอนามัยบ้านป่าแดด 

เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1                 20,000

เชียงใหม่ แม่แจม่ ทต.ท่าผา เคร่ืองวัดความดันโลหิตสูง แบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ สถานีอนามัยบ้าน

ป่าแดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1                 70,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

เชียงใหม่ แม่แจม่ ทต.ท่าผา รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา สถานีอนามัยบ้านป่า

แดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่

คัน         1                 40,800

เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง เตียงตรวจภายใน สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 

อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

เตียง         1                 20,000

เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง รถเขน็ผ้าเปือ้น สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 

อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

คัน         1                 11,500

เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

12,000 บีทีย ูสถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ

สันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         2                 34,000

เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

24,000 บีทีย ูสถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ

สันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1                 28,000

เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง เคร่ืองขดัพื้น สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ

สันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1                 20,000

เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง เคร่ืองอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลต าบล

สันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1               200,000

เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแกว้ เคร่ืองวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ โรงพยาบาลชุมชนดอนแกว้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1                 70,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแกว้ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

24,000 บีทีย ูโรงพยาบาลชุมชนดอนแกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอน

แกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         2                 56,000

เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแกว้ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,000 บีทีย ูโรงพยาบาลชุมชนดอนแกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอน

แกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         2                 42,000

เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแกว้ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

15,000 บีทีย ูโรงพยาบาลชุมชนดอนแกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอน

แกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         4                 80,000

เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแกว้ เคร่ืองพ่นหมอกควัน โรงพยาบาลชุมชนดอนแกว้ องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่

เคร่ือง         1                 59,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ตำก เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

      89           4,621,700

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน ชุดผ่าตัดเล็ก ส าหรับ สสช.ห้วยมะพร้าว สสช.ห้วยหมาบ้า สสช.ห้วยสินา 

สสช.ห้วยน้ าเยน็ สสช.ห้วยโป่ง สุขศาลาเกร้มอคี แห่งละ 2 ชุด  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าหวัน องค์การบริหารส่วนต าบล

แม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด จงัหวัดตาก

ชุด        12               120,000

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน หูฟังอยา่งดี ส าหรับ รพ.สต.บ้านค าหวัน สสช.ห้วยมะพร้าว สสช.ห้วยหมา

บ้า สสช.ห้วยสินา สสช.ห้วยน้ าเยน็ สสช.ห้วยโป่ง สุขศาลาเกร้มอคี แห่งละ

 2 อนั  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าหวัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด จงัหวัดตาก

อนั        14                 49,000

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน ระบบติดต่อทางวิทยส่ืุอสารพร้อมติดต้ัง ส าหรับ รพ.สต.บ้านค าหวัน สสช.

ห้วยมะพร้าว สสช.ห้วยหมาบ้า สสช.ห้วยสินา สสช.ห้วยน้ าเยน็ สสช.ห้วย

โป่ง สุขศาลาเกร้มอคี แห่งละ 1 ชุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

ค าหวัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด จงัหวัดตาก

ชุด         7               350,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน เคร่ืองนึง่อบไอน้ าฆ่าเชื้อ รพ.สต.บ้านค าหวัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านค าหวัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด 

จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1               400,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         2                 40,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เตียงเฟาลว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ 

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เตียง         2               110,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองผนึกของเพื่อนึง่ฆ่าเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ 

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 12,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองแช่แผ่นเกบ็ความร้อน (Hydrocollator) 12 แผ่น โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1               120,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ หม้อพาราฟินพร้อมกอ้นพาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ 

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 67,200

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เตียงฝึกยนืผู้ใหญ่ แบบใช่ไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ 

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เตียง         1                 95,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ ลู่วิ่งฝึกเดิน Treadmill โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาล

ต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 85,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ  โคมไฟตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาล

ต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 36,700

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ โคมไฟผ่าตัดส่องท าแผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาล

ต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 18,700

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจติอลส าหรับทารก ไม่เกนิ 20 ก.ก. โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 10,400

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ ตู้อบสมุนไพร ส าหรับใช้งาน 3-4 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่

ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 45,600

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เตียงปฏิบัติการทางกายภาพบ าบัด แบบสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 15,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เตียงปฏิบัติการทางกายภาพบ าบัด แบบต่ า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 14,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ ราวฝึกเดินสแตนเลส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาล

ต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 85,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ กระจกเงาแบบมีฐานติดล้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ 

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 29,600

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองท าลายเขม็ฉดียา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาล

ต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         2                 33,800



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองช่วยพยงุฝึกเดินปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1               240,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองดูดเสมหะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่

ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 11,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เตียงตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบล

แม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เตียง         1                 20,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ หม้อต้มเคร่ืองมือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบล

แม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 13,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองตรวจการได้ยนิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาล

ต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1               230,400

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองขดัพื้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ เทศบาลต าบลแม่ก ุ 

อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 20,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองซักผ้าขนาด 15 กก. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ 

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 18,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ หุน่จ าลองโครงกระดูกมนุษย ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ 

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ตัว         1                 16,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองพ่นยงุ ชนิดหมอกควัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ก ุ 

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         2               118,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ โคมไฟตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาล

ต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 36,700

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ โคมไฟผ่าตัดส่องท าแผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 18,700

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจติอลส าหรับทารก ไม่เกนิ 20 ก.ก. โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 10,400

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 20,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เตียงตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาล

ต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เตียง         1                 20,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ ยนูิตท าฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่

ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1               460,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ ชุดทันตกรรมเคล่ือนที่พร้อมเกา้อี้สนามและโคมไฟ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 65,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองดูดเสมหะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  เทศบาล

ต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 11,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองปัน่และผสมสารอดุฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1                 12,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

เตียง         1                 55,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองท าลายหัวเขม็ฉดียา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         2                 33,800

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ เคร่ืองตรวจการได้ยนิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กเุหนือ  

เทศบาลต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก

ชุด         1               230,400

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ กล้องวงจรปิดและอปุกรณ์พร้อมติดต้ัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

แม่ก ุเทศบาลต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก

ชุด         1               280,000

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ กล้องวงจรปิดและอปุกรณ์พร้อมติดต้ัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

แม่กเุหนือ เทศบาลต าบลแม่ก ุอ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก

ชุด         1               280,000

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข สถานีอนามัยวังหวาย องค์การ

บริหารส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก

เตียง         1                 15,800

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกใน แบบต้ังโต๊ะ สถานีอนามัยวังหวาย องค์การ

บริหารส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 40,000

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ แบบ 8 รายการ สถานีอนามัยวังหวาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก

ชุด         1               100,700



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน โคมไฟตรวจภายใน สถานีอนามัยวังหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน

 อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก

ชุด         1                 18,700

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน โคมไฟผ่าตัดส่องท าแผล สถานีอนามัยวังหวาย องค์การบริหารส่วนต าบล

วังหมัน อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก

ชุด         1                 36,700

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน เคร่ืองตรวจการได้ยนิ สถานีอนามัยวังหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลวัง

หมัน อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก

ชุด         1                 23,400

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน เคร่ืองพ่นยงุแบบฝอยละออง (ULV) สถานีอนามัยวังหวาย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 79,000

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทีย ูสถานีอนามัยวังหวาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 21,000

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิว้ สถานีอนามัย

วังหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก

จอ         1                 21,800

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI  Lumens 

สถานีอนามัยวังหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา 

จงัหวัดตาก

เคร่ือง         1                 28,200

ตาก สามเงา อบต.วังหมัน กล้องวงจรปิดและอปุกรณ์พร้อมติดต้ัง สถานีอนามัยวังหวาย องค์การ

บริหารส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก

ชุด         1               280,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

นครศรีธรรมรำช เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

      11           4,225,000

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช

เตียง         2               100,000

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน เคร่ืองชั่งน้ าหนัก แบบดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสูง สถานีอนามัยบ้านปากพูน 

เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช

เคร่ือง         1                 20,000

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน เคร่ืองวัดความดันสอดแขนอตัโนมัติ สถานีอนามัยบ้านปากพูน เทศบาล

เมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช

เคร่ือง         1                 70,000

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV แบบชนิดติดต้ังท้ายรถยนต์ สถานีอนามัยบ้าน

ปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัด

นครศรีธรรมราช

เคร่ือง         1               875,000

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน หุน่จ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง ขนาดเต็มตัวแบบผู้ใหญ่ สถานี

อนามัยบ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ตัว         1               460,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน หุน่จ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง ขนาดเต็มตัวแบบเด็ก สถานีอนามัย

บ้านปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัด

นครศรีธรรมราช

ตัว         1               420,000

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน เคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัส สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู 

เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช

เคร่ือง         1               520,000

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมือง

ปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช

เตียง         1               100,000

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน ยนูิตท าฟัน สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ชุด         1               460,000

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน เคร่ืองถา่ยภาพจอประสาทตาดิจติอล สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู 

เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช

เคร่ือง         1             1,200,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

น่ำน เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

      53           1,856,800

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กแรกเกดิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลฝายแกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                  6,500

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองวัดความดัน Dinamap เคล่ือนที่พร้อมโต๊ะสแตเลส โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู

เพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         2                 60,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองวัดความดันดิจติอลแบบพกพา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ฝายแกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         5                 25,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจติอลและวัดส่วนสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ฝายแกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                 25,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองนึง่ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1               250,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ ด้ามกรอเร็ว (Airotor) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องค์การ

บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

ชิ้น         5                 45,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ ด้ามกรอช้า (Contar) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องค์การ

บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

ชิ้น         5                 35,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ ขอ้ต่อ Contar โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

ชิ้น         1                 10,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ หลอดดูดน้ าลาย (suction mobile) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ฝายแกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         2                 60,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด 20,000 BTU โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         3                 91,800

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่

ต่ ากว่า 500 ซีเอฟเอม็ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ องค์การ

บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         2                 94,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองซักผ้า 15 กโิลกรัม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                 30,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ รถมอเตอร์ไซต์ ขนาด 120 ซีซี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

คัน         1                 50,500



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองฉายภาพเส้นเลือดบนผิวหนังความคมชัดสูงเคล่ือนยา้ยได้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1               200,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เตียงกายภาพ/ฝังเขม็/แพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัด

น่าน

เตียง         3                 54,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ โต๊ะบริหารขาและเขา่ (N-K Table) รุ่น THV-5006 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

ตัว         1                 43,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองขดูหินปูนด้วยไฟฟ้าชนิดเคล่ือนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัด

น่าน

เคร่ือง         1                 28,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองอบแห้งระบบปัม๊ความร้อน (HEAT PUMP DRYER) ขนาด 50 

กโิลกรัม Model :GE-HD-50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุ

ปผาราม องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1               160,500

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ โต๊ะหมูบู่ชา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุปผาราม องค์การ

บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

ชุด         1                  3,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองฟอกอากาศขนาดความเร็วลม ระดับสูง ไม่ต่ ากว่า 500 ซีเอฟเอม็ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                 47,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองกรองน้ า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุปผาราม องค์การ

บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                 35,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง 

จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                 18,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ หุน่จ าลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบมีสัญญานไฟบนตัวหุน่ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ 

อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

ตัว         1                 16,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจ (EKG) วัดความอิ่มตัวของออกเจนใน

เลือดพร้อมวัดความดันโลหิตอตัโนมัติ ขนาดจอ 12 นิว้ แบบครบชุดพร้อม

อปุกรณ์ติดฝาผนัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงป่าสัก 

องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1               200,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ โคมไฟตรวจภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงป่าสัก 

องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                 30,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองออกซิเจนแบบพกพา ขนาด 3 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านดงป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง 

จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                 16,500

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

ดงป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                 50,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เตียงรถเขน็ผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงป่าสัก องค์การ

บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เตียง         1                 35,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ แผ่นกระดานเคล่ือนยา้ยผู้ป่วย พร้อมอปุกรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านดงป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง 

จงัหวัดน่าน

แผ่น         1                  5,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เกา้อี้นวดไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงป่าสัก องค์การ

บริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                 50,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ ตู้เหล็กเกบ็เคร่ืองมือแพทย ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงป่าสัก

 องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

หลัง         2                 20,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ ฉากกั้นห้องแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงป่าสัก

 องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

ชุด         1                 30,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด 24000 BTU โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงป่า

สัก องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

เคร่ือง         1                 33,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ปทุมธำนี เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

        2           1,700,000

ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงยี่โถ เคร่ืองมือให้การรักษาด้วยความเยน็ ศูนยก์ารแพทยแ์ละฟื้นฟูบึงยี่โถ 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

เคร่ือง         1               500,000

ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงยี่โถ เคร่ืองถา่ยภาพจอประสาทตาดิจติอล ศูนยก์ารแพทยแ์ละฟื้นฟูบึงยี่โถ 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

เคร่ือง         1             1,200,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

พระนครศรีอยธุยำ เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

        5              192,700

พระนครศรีอยธุยา เสนา ทต.บางนมโค โต๊ะวางเคร่ืองมือแพทย ์สถานีอนามัยต าบลบางนมโค เทศบาลต าบลบาง

นมโค อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

ตัว         1                  9,700

พระนครศรีอยธุยา เสนา ทต.บางนมโค เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสูง สถานีอนามัยต าบลบางนม

โค เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

เคร่ือง         1                 20,000

พระนครศรีอยธุยา เสนา ทต.บางนมโค ชุดขดูหินน้ าลาย (ทันตกรรม) สถานีอนามัยต าบลบางนมโค เทศบาลต าบล

บางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

ชุด         1                 32,000

พระนครศรีอยธุยา เสนา ทต.บางนมโค เคร่ืองมือฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ า สถานีอนามัยต าบลบางนมโค เทศบาล

ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

เคร่ือง         1               120,000

พระนครศรีอยธุยา เสนา ทต.บางนมโค เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้ออ่น สถานีอนามัยต าบลบางนมโค เทศบาลต าบล

บางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

เคร่ือง         1                 11,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

พิษณโุลก เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

        3           2,099,000

พิษณุโลก เมือง อบต.สมอแข เคร่ืองนึง่ฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร ฆ่าเชื้อแบบตัวเลข Digital Timer 

เวลาอบแห้ง แบบมอเตอร์หนุนกลับตัดไฟอตัโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลสมอแข องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข อ าเภอเมือง 

จงัหวัดพิษณุโลก

เคร่ือง         1                 85,000

พิษณุโลก เมือง อบต.สมอแข เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสมอแข องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จงัหวัด

พิษณุโลก

เคร่ือง         1                 14,000

พิษณุโลก เมือง อบต.สมอแข รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กโิลวัตต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

สมอแข องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก

คัน         1             2,000,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

เพชรบุรี เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

        3                76,000

เพชรบุรี เมือง อบต.บ้านหม้อ ราวคู่ขนานฝึกเดิน สถานีอนามัยบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

หม้อ อ าเภอเมือง จงัหวัดเพชรบุรี

ชุด         1                 50,000

เพชรบุรี เมือง อบต.บ้านหม้อ ที่นอนลมป้องกนัแผลกดทับ สถานีอนามัยบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง จงัหวัดเพชรบุรี

อนั         2                 26,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

รำชบุรี เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

      14           1,434,500

ราชบุรี จอมบึง อบต.ด่านทับ

ตะโก

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบ

ธรรมดา สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับ

ตะโก อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี

คัน         1               575,000

ราชบุรี โพธาราม ทต.บ้านฆ้อง เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนอตัโนมัติ สถานีอนามัยบ้านฆ้อง 

เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี

เคร่ือง         1                 70,000

ราชบุรี โพธาราม ทต.บ้านฆ้อง เคร่ืองกรอฟันเคล่ือนที่ 5 ช่อง พร้อมเคร่ืองฉายแสงวัสดุอดุฟัน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอ

โพธาราม จงัหวัดราชบุรี

ชุด         1               145,000

ราชบุรี โพธาราม ทต.บ้านฆ้อง เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านเกา่ เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอโพธาราม จงัหวัด

ราชบุรี

เคร่ือง         2                 40,000

ราชบุรี โพธาราม ทต.บ้านฆ้อง เคร่ืองปัน่ฮีมาโตคริต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ เทศบาล

ต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี

เคร่ือง         1                 80,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ราชบุรี โพธาราม ทต.บ้านฆ้อง เคร่ืองกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอตัโนมัต(AED) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านเกา่ เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี

เคร่ือง         1               120,000

ราชบุรี โพธาราม ทต.บ้านฆ้อง เคร่ืองวัดความดันโลหิตอตัโนมัติพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอ

โพธาราม จงัหวัดราชบุรี

เคร่ือง         1                 60,000

ราชบุรี โพธาราม ทต.บ้านฆ้อง รถเขน็ฉดียา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ เทศบาลต าบลบ้าน

ฆ้อง อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี

คัน         1                  8,500

ราชบุรี เมือง ทต.หลุมดิน เคร่ืองนึง่ฆ่าเชื้อ ขนาด 40 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลุมดิน 

เทศบาลต าบลหลุมดิน อ าเภอเมือง จงัหวัดราชบุรี

เคร่ือง         1               100,000

ราชบุรี เมือง ทต.หลุมดิน เคร่ืองพ่นหมอกควัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลุมดิน เทศบาล

ต าบลหลุมดิน อ าเภอเมือง จงัหวัดราชบุรี

เคร่ือง         4               236,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ลพบุรี เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

        9              346,300

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน หม้อต้มแผ่นร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านเขาสมอคอน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จงัหวัดลพบุรี

เคร่ือง         1                 97,000

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

บ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง 

จงัหวัดลพบุรี

เตียง         3                 46,500

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน วงล้อบริหารไหล่และแขน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านเขาสมอ

คอน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จงัหวัดลพบุรี

ชุด         1                 39,800

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน เคร่ืองพ่นหมอกควัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านเขาสมอคอน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จงัหวัดลพบุรี

เคร่ือง         2               118,000

ลพบุรี เมือง ทม.เขาสามยอด เตียงล้างแผล สถานีอนามัยเขาสามยอด เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ าเภอ

เมือง จงัหวัดลพบุรี

เตียง         1                 32,000

ลพบุรี เมือง ทม.เขาสามยอด เคร่ืองซีลสายพานต่อเนือ่ง สถานีอนามัยเขาสามยอด เทศบาลเมืองเขาสาม

ยอด อ าเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี

เคร่ือง         1                 13,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

ล ำปำง เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

        2           2,013,000

ล าปาง เกาะคา ทต.ล าปางหลวง เคร่ืองดูดฝู่น ขนาด 15 ลิตร สถานีอนามัยล าปางหลวง เทศบาลต าบล

ล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวัดล าปาง

เคร่ือง         1                 13,000

ล าปาง เกาะคา ทต.ล าปางหลวง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ ก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กโิลวัตต์ สถานีอนามัยล าปางหลวง 

เทศบาลต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวัดล าปาง

คัน         1             2,000,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

สระแก้ว เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

        2                71,900

สระแกว้ เขาฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง บาร์คู่ขนานส าหรับฝึกเดิน สถานีอนามัยนาคันหัก องค์การบริหารส่วน

ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้

ชุด         1                 59,000

สระแกว้ เขาฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง เคร่ืองออกก าลังกายส าหรับผู้พิการ สถานีอนามัยนาคันหัก องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้

ชุด         1                 12,900



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

สุรำษฎร์ธำนี เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

        1           1,200,000

สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต.เพชรพะงัน เคร่ืองตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานด้วยเคร่ือง Fundus Camera 

สถานีอนามัยบ้านโฉลกหล า เทศบาลต าบลเพชรพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน 

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

เคร่ือง         1             1,200,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

อุดรธำนี เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

      25           1,567,500

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ กล้องถา่ยภาพ ความละเอยีด 16 ล้านพิกเซล สถานีอนามัยนาพู่ องค์การ

บริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จงัหวัดอดุรธานี

เคร่ือง         1                 13,600

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 

สถานีอนามัยนาพู่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จงัหวัด

อดุรธานี

เคร่ือง         1                 54,400

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ หุน่จ าลองฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ สถานีอนามัยนาพู่ องค์การ

บริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จงัหวัดอดุรธานี

ตัว         1               460,000

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ เคร่ืองฉายแสง LED 2000 1600 W สถานีอนามัยนาพู่ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จงัหวัดอดุรธานี

เคร่ือง         1                 25,000

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ หัวกรอฟัน airotor สถานีอนามัยนาพู่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ 

อ าเภอเพ็ญ จงัหวัดอดุรธานี

อนั         4               128,000

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ ยนูิตท าฟัน สถานีอนามัยนาพู่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ 

จงัหวัดอดุรธานี

ชุด         1               460,000

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข สถานีอนามัยนาพู่ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จงัหวัดอดุรธานี

เตียง         5                 79,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ รถเขน็ชนิดนัง่ สถานีอนามัยนาพู่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอ

เพ็ญ จงัหวัดอดุรธานี

คัน         5                 34,500

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ เตียงตรวจภายใน สถานีอนามัยนาพู่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอ

เพ็ญ จงัหวัดอดุรธานี

เตียง         1                 20,000

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ เคร่ืองรับส่งวิทยชุนิดมือถอื 5 วัตต์ สถานีอนามัยนาพู่ องค์การบริหารส่วน

ต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จงัหวัดอดุรธานี

เคร่ือง         4                 48,000

อดุรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ กล้องจลุทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถา่ยภาพระบบดิจติอล สถานีอนามัย

นาพู่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จงัหวัดอดุรธานี

กล้อง         1               245,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

อุทัยธำนี เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

      24           2,072,700

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน  แบบ ข สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาล

ต าบลหาดทนง อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

เตียง         3                 47,400

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง เตียงเฟาว์เลอร์  ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง

 อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

เตียง         1                 50,000

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง รถเขน็ชนิดนัง่ สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมือง

อทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

คัน         2                 13,800

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง รถเขน็ชนิดนอน สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอ

เมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

คัน         2                 40,000

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง เคร่ืองดูดเสมหะ สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอ

เมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

เคร่ือง         2                 22,000

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง เคร่ืองชั่งน้ าหนัก แบบดิจติอลพร้อมที่วัดส่วนสูง สถานีอนามัยหาดทนง 

เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

เคร่ือง         2                 40,000

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง เคร่ืองวัดความดันโลหิต  แบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ สถานีอนามัยหาดทนง

 เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

เคร่ือง         2               140,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง เคร่ืองผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลต าบล

หาดทนง อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

เคร่ือง         2                 50,000

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง เคร่ืองพ่นยาแบบละอองฝอย (ULV) ชนิดติดต้ังบนรถยนต์ สถานีอนามัย

หาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

เคร่ือง         1               950,000

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง หุน่จ าลองกล้ามเนือ้ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะ ภายในแบบเต็มตัว สถานี

อนามัยหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัด

อทุัยธานี

ตัว         1               145,000

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง หุน่จ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ สถานี

อนามัยหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัด

อทุัยธานี

ตัว         1               460,000

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง ชุดส่ือโมเดลอาหารเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้บริโภค สถานีอนามัยหาด

ทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

ชุด         2                 30,000

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง

 อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

เคร่ือง         1                 14,000

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง เคร่ืองขดัพื้น สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมือง

อทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

เคร่ือง         1                 20,000



จังหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลิต/โครงกำร - งบรำยจ่ำย - รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
งบประมำณตำม
 พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ได้รบักำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

แผนงำนบรูณำกำรส่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน

อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง รถจกัรยานยนต์  ขนาด 120 ซีซี สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลต าบล

หาดทนง อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี

คัน         1                 50,500



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

ก ำแพงเพชร เงินอุดหนุนส ำหรับส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน)

        8            11,820,000

ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ สถานีอนามัยวังแขม สถานีอนามัยวังแขม 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

หลัง         1              2,820,000

ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ สถานีอนามัยบ่อทอง สถานีอนามัยบ่อทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

หลัง         1              2,820,000

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว ปรับปรุงต่อเติมศูนยบ์ริการ ผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลอง
ปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัด
ก าแพงเพชร

แห่ง         1                 287,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว ปรับปรุงร้ือถอนหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปลาสร้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

แห่ง         1                 119,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

แห่ง         1                   48,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต กอ่สร้างที่พักขยะมูลฝอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

แห่ง         1                 100,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต ปรับปรุงจดุรับบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

แห่ง         1                 296,000

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต กอ่สร้างอาคารแพทยแ์ผนไทยและกายภาพบ าบัด (ใช้แบบ สบส.
1-02/2558) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

หลัง         1              5,330,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เชียงรำย เงินอุดหนุนส ำหรับส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน)

      10              4,941,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก กอ่สร้างระบบกรองน้ าและพักน้ าประปาภายในศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 1 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่า
ขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัดเชียงราย

แห่ง         1                 185,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 1 เปล่ียนกระเบื้องมุง
หลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่า

ขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัดเชียงราย

แห่ง         1                 100,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก เทลานคอนกรีตโรงจอดรถของศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 1 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอ
แม่จนั จงัหวัดเชียงราย

แห่ง         1                   60,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก กอ่สร้างทางลาดส าหรับผู้พิการศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 1 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอ

แม่จนั จงัหวัดเชียงราย

แห่ง         1                   22,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก ปรับปรุงศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 1 โดยการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่า
ขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัดเชียงราย

แห่ง         1                   34,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก กอ่สร้างระบบกรองน้ าและพักน้ าประปาภายในศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 2 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่า
ขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัดเชียงราย

แห่ง         1                 185,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก กอ่สร้างโรงจอดรถของศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั 
จงัหวัดเชียงราย

แห่ง         1                 200,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก กอ่สร้างศูนยก์ายภาพบ าบัดและนวดแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัด
เชียงราย

แห่ง         1                 957,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 2 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอ
แม่จนั จงัหวัดเชียงราย

แห่ง         1                 268,000

เชียงราย แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก ต่อเติมอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุขที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่าขา้วเปลือก เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวัด
เชียงราย

แห่ง         1              2,930,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เชียงใหม่ เงินอุดหนุนส ำหรับส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน)

        9              7,701,000

เชียงใหม่ แม่แจม่ ทต.ท่าผา ปรับปรุงอาคารแพทยแ์ผนไทย สถานีอนามัยบ้านป่าแดด เทศบาลต าบล
ท่าผา อ าเภอแม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่

แห่ง         1                 950,000

เชียงใหม่ แม่แจม่ ทต.ท่าผา ปรับปรุงอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุขและอาคารโรงอบสมุนไพร สถานี
อนามัยบ้านป่าแดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่

แห่ง         1              1,220,000

เชียงใหม่ แม่แจม่ ทต.ท่าผา ค่ากอ่สร้างที่จอดรถส าหรับผู้มารับบริการ สถานีอนามัยบ้านป่าแดด 
เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่

แห่ง         1                 340,000

เชียงใหม่ แม่แจม่ ทต.ท่าผา ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและติดต้ังหม้อแปลงขนาด 160 KVA สถานี
อนามัยบ้านป่าแดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่

แห่ง         1                 350,000

เชียงใหม่ แม่แจม่ ทต.ท่าผา กอ่สร้างอาคารบ้านพักเจา้หน้าที่และโรงจอดรถกูช้ีพ/กูภ้ัยงานการแพทย์

ฉกุเฉนิ สถานีอนามัยบ้านป่าแดด เทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

แห่ง         1              3,550,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง ปรับปรุงอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุขโดยท าการท าสีภายในและภายนอก
พร้อมเปล่ียนกระเบื้องลอนคู่ สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลต าบล
สันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

แห่ง         1                 201,000

เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง ต่อเติมหลังคากนัฝนสาดหน้าอาคารสร้างสุขถงึอาคารอนามัย
โดยท าการต่อเติมหลังคากนัฝนสาดด้านหน้าอาคารสร้างสุขถงึอาคาร
อนามัย  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว  20.00  เมตร   สถานีอนามัยบ้าน
สันนาเม็ง เทศบาลต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

แห่ง         1                 209,000

เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง ปรับปรุงห้องกายภาพบ าบัดศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลสันนาเม็ง

โดยท าการติดต้ังประตูเขา้-ออกอัตโนมัติพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 3 เคร่ือง สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 
อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

แห่ง         1                 225,000

เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง ปรับปรุงห้องท างานและห้องบริการประชาชนภายในอาคารอนามัยพร้อม
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ โดยท าการปรังปรุงห้องท างานอนามัยขนาดกว้าง 

4.00  เมตร ยาว 4.00  เมตร  และห้องบริการประชาชนกว้าง  8.00  
เมตร  ยาว  8.00  เมตร  พร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  8  เคร่ือง สถานี
อนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จงัหวัด
เชียงใหม่

แห่ง         1                 656,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ตำก เงินอุดหนุนส ำหรับส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน)

        4              3,885,000

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน กอ่สร้างอาคาร สสช. ห้วยโป่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค า
หวัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด จงัหวัดตาก

หลัง         1              2,750,000

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน กอ่สร้างอาคารบ้านพัก สสช.ห้วยโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านค าหวัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด จงัหวัดตาก

หลัง         1                 740,000

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน ต่อเติมอาคารแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าหวัน
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด จงัหวัดตาก

แห่ง         1                 209,000

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน กอ่สร้างที่จอดรถ ร้ัว ต่อเติมพื้น คสล. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านค าหวัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด จงัหวัดตาก

แห่ง         1                 186,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

น่ำน เงินอุดหนุนส ำหรับส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน)

        4                453,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ ติดต้ังกล่องป้ายไฟชื่อสถานบริการและป้ายประชาสัมพันธ์งานบริการขนาด
 1.5*0.80 เมตรพร้อมเสาเหล็กกล่องขนาด 4*4 นิ้ว  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านบุปผาราม องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู
เพียง จงัหวัดน่าน

ชุด         1                   26,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ ต่อเติมทางเดินเชื่อมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุ

ปผาราม องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

แห่ง         1                   72,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านดงป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวัดน่าน

แห่ง         1                 322,000

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแกว้ ปรับปรุงอาคารส านักงาน (ห้องประชุม/ห้องฉกุเฉนิ) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านดงป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู

เพียง จงัหวัดน่าน

แห่ง         1                   33,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

พระนครศรีอยธุยำ เงินอุดหนุนส ำหรับส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน)

        4                635,000

พระนครศรีอยธุยา เสนา บางนมโค ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สถานีอนามัยต าบลบางนมโค เทศบาลต าบล
บางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

แห่ง         1                 136,000

พระนครศรีอยธุยา เสนา บางนมโค ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก (บ้านแฝด) สถานีอนามัยต าบลบางนมโค 
เทศบาลต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

แห่ง         1                 354,000

พระนครศรีอยธุยา เสนา บางนมโค ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว สถานีอนามัยต าบลบางนมโค เทศบาลต าบลบางนมโค

 อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

แห่ง         1                   55,000

พระนครศรีอยธุยา เสนา บางนมโค ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีอนามัย สถานีอนามัยต าบลบางนมโค เทศบาล
ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

แห่ง         1                   90,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รำชบุรี เงินอุดหนุนส ำหรับส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน)

        1                100,000

ราชบุรี โพธาราม ทต.บ้านฆ้อง ติดต้ังประตูบานเล่ือนอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกา่ 
เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี

แห่ง         1                 100,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

สมุทรสงครำม เงินอุดหนุนส ำหรับส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน)

        1                480,000

สมุทรสงคราม เมือง อบต.บ้านปรก (41) ปรับปรุงอาคารสถานีอนามัยและบ้านพักเจา้หน้าที่ ต าบลบ้านปรก 
สถานีอนามัยต าบลบ้านปรก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก อ าเภอ
เมือง จงัหวัดสมุทรสงคราม

แห่ง         1                 480,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

อุดรธำนี เงินอุดหนุนส ำหรับส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน)

        2              1,945,000

อุดรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ กอ่สร้างอาคารผู้รับบริการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด สถานีอนามัยนาพู่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ 
จงัหวัดอุดรธานี

แห่ง         1                 905,000

อุดรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ กอ่สร้างห้องน้ าสถานีอนามัย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่ก าหนด สถานีอนามัยนาพู่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ 

จงัหวัดอุดรธานี

แห่ง         1              1,040,000



จงัหวัด อ ำเภอ อปท. แผนงำน - ผลผลติ/โครงกำร - งบรำยจำ่ย - รำยกำร หน่วยนับ ปี 2562
งบประมำณตำม 
พ.ร.บ. ป ี2562

บญัชีโครงกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน

แผนงำนบรูณำกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

อุทัยธำนี เงินอุดหนุนส ำหรับส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ค่ำครุภัณฑ์สถำนีอนำมัยถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน)

        1                814,000

อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทต.หาดทนง กอ่สร้างห้องสุขาสาธารณะ สถานีอนามัยหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง
 อ าเภอเมืองอุทัยธานี จงัหวัดอุทัยธานี

หลัง         1                 814,000


