
รายการ จ านวน หน่วยนับ
รวมงบประมาณทัง้สิ้น

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
การพัฒนาสังคมและชุมชน (สิ่งก่อสร้างด้านการกีฬา)

 1. กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 75 เมตร หมู่ที ่1 
บ้านยาง เทศบาลต าบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 2. กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ พืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 3,340 ตารางเมตร 
หมู่ที ่2 บริเวณหลังส านักงานเทศบาลต าบลคลองขลุง เทศบาลต าบลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 3. กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 121 เมตร หมู่ที ่4 
บ้านเกาะน้ าโจน องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 4. กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 66 เมตร หมู่ที ่5 
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 5. กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย หมู่ที ่1 บ้านโรงสูบ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาล 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 6. กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย หมู่ที ่10 บ้านเนินยางงาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อถ้ า 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 7. กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย หมู่ที ่5 บ้านดอกเขม็ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 8. กอ่สร้างสนามกฬีา กว้าง 27 เมตร ยาว 49 เมตร หมู่ที ่10 บ้านเด่นสะเดา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

การพัฒนาสังคมและชุมชน (อ่ืนๆ)
 1. ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอยีด 
2 ล้านพกิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 
8 ชุดในเขตพืน้ที ่หมู่ที ่5,6,9,11 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ทอง 
อ าเภอทรายทองวัฒนา จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

บญัชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

จังหวดัก าแพงเพชร

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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 2. ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอยีด 
2 ล้านพกิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า
 8 ชุด ในเขตพืน้ทีห่มู่ที ่2 บ้านคลองแม่ระกา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้
 อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 3. ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอยีด 
2 ล้านพกิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 
8 ชุด ในเขตพืน้ที ่หมู่ที ่5 บ้านปางมะค่า ,หมู่ที ่7 บ้านวังปลาอา้ว 
เทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 4. ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอยีด 
2 ล้านพกิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 
8 ชุด ในเขตพืน้ที ่หมู่ที ่1 แยกขา้งวัด , หมู่ที ่2 บริเวณแยกหน้าโรงเรียนบ้านคุย
ป่ายาง, หมู่ที ่11 บริเวณแยกบ้านวังแม่พาย , หมู่ที ่3 บริเวณแยกหน้าโรงเรียน
บ้านหนองโสน เทศบาลต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 5. ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอยีด 
2 ล้านพกิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 
8 ชุด ในเขตพืน้ที ่หมู่ที ่5 บ้านหนองราง เทศบาลต าบลบ้านพราน 
อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 6. ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอยีด 
2 ล้านพกิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 
8 ชุด ในเขตพืน้ที ่หมู่ที ่7 บ้านบึงส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
อ าเภอทรายทองวัฒนา จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 7. ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอยีด 
2 ล้านพกิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 
8 ชุด ในเขตพืน้ที ่หมู่ที ่8 บ้านศรีวิไลและหมู่ที ่10 บ้านทุง่มหาศาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมหาชัย อ าเภอไทรงาม จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 8. ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอยีด 
2 ล้านพกิเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ฐานตามทีก่ าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 
8 ชุด ภายในเขตพืน้ที ่ทต.ทุง่ทราย เทศบาลต าบลทุง่ทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าอยา่งบรูณาการ
การพัฒนาแหล่งน้ า (ก่อสร้างระบบประปา)

 1. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่19 บ้านศาลาโป่งแดง 
ต าบลนาบ่อค า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.นาบ่อค า อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง
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 2. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่19 บ้านบ่อเพชร 
ต าบลเทพนคร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.เทพนคร 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 3. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านไร่ ต าบลวังไทร 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 4. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านทุง่มน ต าบลวังไทร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 5. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่14 บ้านป่าแดง 
ต าบลนาบ่อค า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.นาบ่อค า 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 6. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่15 บ้านท่าเสากระโดง 
ต าบลนาบ่อค า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.นาบ่อค า 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 7. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่18 บ้านเด่นแกว้พฒันา
 ต าบลนาบ่อค า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.นาบ่อค า
 อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 8. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่11 บ้านบึงสามัคคี 
ต าบลป่าพทุรา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ป่าพทุรา 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 9. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่13 บ้านเนินสว่าง 
ต าบลป่าพทุรา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ป่าพทุรา 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 10. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่2 บ้านหาดชะอม
เหนือ ต าบลป่าพทุรา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ป่าพทุรา 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 11. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่6 บ้านโคกสะอาด 
ต าบลเกาะตาล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.เกาะตาล 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 12. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่6 บ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 13. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่8 บ้านบึงกอก 
ต าบลป่าพทุรา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ป่าพทุรา 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง
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 14. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่10 บ้านเนินยางงาม 
ต าบลบ่อถ้ า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.บ่อถ้ า อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 15. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่3 บ้านกล้วย 
ต าบลยางสูง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ยางสูง 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 16. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 บ้านล ามะโกรก 
ต าบลสระแกว้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.สระแกว้ 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 17. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านคลองวน 
ต าบลยางสูง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ยางสูง 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 18. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านถนอมทอง 
ต าบลสระแกว้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.สระแกว้ 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 19. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านนาเหนือ 
ต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 20. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านหนองปรือ 
ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 21. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่11 บ้านดงตาจนัทร์ 
ต าบลไตรตรึงษ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ไตรตรึงษ์ 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 22. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่12 บ้านวังประดา 
ต าบลไตรตรึงษ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ไตรตรึงษ์ 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 23. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่14 บ้านทรัพยสี์ทอง
พฒันา ต าบลไตรตรึงษ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ไตรตรึงษ์ 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 24. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่14 บ้านทุง่รวงทอง 
ต าบลอา่งทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.อา่งทอง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 25. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่16 บ้านประชาร่วมใจ 
ต าบลบ่อถ้ า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.บ่อถ้ า อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง
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 26. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านเนินส าราญ 
ต าบลไทรงาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ไทรงาม อ.ไทรงาม 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 27. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านลานดอกไม้ 
ต าบลลานดอกไม้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ลานดอกไม้ 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 28. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านหนองกรด 
ต าบลสระแกว้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.สระแกว้ อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 29. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านห้วยแกว้สามัคคีธรรม ต าบลวังชะพลู 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.วังชะพลู อ.
ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 30. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่3 บ้านช่องลม 
ต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 31. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่3 บ้านแม่ยื้อ 
ต าบลหนองไม้กอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.หนองไม้กอง 
อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 32. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านเกาะน้ าโจน 
ต าบลลานดอกไม้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ลานดอกไม้ 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 33. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านเกาะฝ้าย 
ต าบลยางสูง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 34. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านทุง่รวงทอง 
ต าบลหนองไม้กอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.หนองไม้กอง 
อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 35. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านดงพระจนัทร์ 
ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 36. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่8 บ้านท่าไม้แดงใต้ 
ต าบลลานดอกไม้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ลานดอกไม้ 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 37. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่9 บ้านหนองกวักมือ 
ต าบลลานดอกไม้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ลานดอกไม้ 
อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง
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 38. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่21 บ้านใหม่ธงชัย 
ต าบลปางมะค่า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทม.ปางมะค่า 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 39. กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่2 บ้านแสนตอ 
ต าบลขาณุวรลักษบุรี อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า ทต.ขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 40. กอ่สร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านคลองลึกพฒันา 
ต าบลปางตาไว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 41. กอ่สร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านตากฟา้พฒันา 
ต าบลปางตาไว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 42. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่1 ชุมชนยอ่ย
โนนตากแดด ต าบลลานกระบือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 
ทต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 43. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่1 บ้านช่องลม 
ต าบลช่องลม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.ช่องลม อ.ลานกระบือ 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 44. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่2 ชุมชนยอ่ย
โนนทอง ต าบลลานกระบือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.ลานกระบือ 
อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 45. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่2 บ้านคลองขลุง 
ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 46. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่2 บ้านหนองตาสังข ์ต าบลลานกระบือ
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ลานกระบือ 
อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 47. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่4 บ้านหนองแขม ต าบลลานกระบือ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 48. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่6 บ้านดงประดา 
ต าบลดอนแตง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 49. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่7 บ้านคลองน้ าเยน็เหนือ ต าบล
คลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง
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 50. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่7 บ้านดงเจริญ 
ต าบลทุง่ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ทุง่ทอง อ.ทรายทองวัฒนา 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 51. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที ่4 บ้านวังสลักพระ
ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 52. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านระหาร 
ต าบลโพธิท์อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.โพธิท์อง อ.ปางศิลาทอง 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 53. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่13 บ้านนาใหม่ 
ต าบลโพธิท์อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.โพธิท์อง อ.ปางศิลาทอง 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 54. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่17 บ้านมอแสงทอง ต าบลโพธิท์อง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.โพธิท์อง อ.ปางศิลาทอง 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 55. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่3 บ้านวังชะโอน 
ต าบลท่าไม้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 56. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านคอปล้อง 
ต าบลระหาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.ระหาน อ.บึงสามัคคี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 57. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านตอรัง 
ต าบลหนองแม่แตง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.หนองแม่แตง 
อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 58. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านทุง่ตากแดด ต าบลทุง่ทราย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.ทุง่ทราย อ.ทรายทองวัฒนา 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 59. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 บ้านกระบวยทอง ต าบลเทพนิมิต 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 60. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 บ้านตะเคียนงาม ต าบลโพธิท์อง 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.โพธิท์อง อ.ปางศิลาทอง 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 61. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านทุง่ยาว 
ต าบลเขาคีริส ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง
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 62. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านหนองไทร 
ต าบลวังชะโอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 63. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่8 บ้านทุง่สนุ่นเหนือ ต าบลระหาน 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.ระหาน อ.บึงสามัคคี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 64. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่8 บ้านสามขา 
ต าบลเทพนิมิต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 65. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านทุง่มหาชัย ต าบลมหาชัย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.มหาชัย อ.ไทรงาม 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 66. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านบ่อมะเฟอืง ต าบลถ้ ากระต่าย
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ถ้ ากระต่ายทอง 
อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 67. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านบึงลาด 
ต าบลเทพนิมิต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 68. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านป่าเหียง 
ต าบลวังบัว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.วังบัว อ.คลองขลุง 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 69. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านวังแขม 
ต าบลวังแขม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.วังแขม อ.คลองขลุง 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 70. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่10 บ้านหนองทอง ต าบลถ้ ากระต่าย
ทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ถ้ ากระต่ายทอง 
อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 71. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่12 บ้านใหม่เขาดงร่ืน ต าบลบ้านพราน
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.บ้านพราน อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 72. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่13 บ้านสว่างราษฎร์พฒันา ต าบล
บ้านพราน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.บ้านพราน 
อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 73. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านท่าขมิ้น
ต าบลวังแขม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.วังแขม อ.คลองขลุง 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง
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 74. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่3 บ้านเขาแกว้ 
ต าบลบ้านพราน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.บ้านพราน 
อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 75. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านเขาน้ าอุ่น
 ต าบลหินดาต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง
 จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 76. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านวังเจา้ 
ต าบลเทพนิมิต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 77. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่5 บ้านห้วยใหญ่
ยางงาม ต าบลมหาชัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.มหาชัย อ.ไทรงาม 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 78. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 บ้านโนนใหญ่ 
ต าบลหนองทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.หนองทอง อ.ไทรงาม 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 79. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 บ้านหนองจกิ 
ต าบลระหาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.ระหาน อ.บึงสามัคคี 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 80. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่6 บ้านหนองเอื้อม ต าบลมหาชัย ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.มหาชัย อ.ไทรงาม 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 81. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่9 บ้านเขาสว่างอารมณ์ ต าบลบ้าน
พราน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.บ้านพราน อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 82. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที ่9 บ้านไทรยอ้ย 
ต าบลทุง่ทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.ทุง่ทราย อ.ทรายทองวัฒนา 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 83. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที ่17 บ้านรวงผ้ึงพฒันา ต าบลคลองน้ า
ไหล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.คลองน้ าไหล 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 84. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 บ้านลานดอกไม้ 
ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพนีคร จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 85. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านท่าไม้ 
ต าบลท่าไม้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง
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 86. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านเนินกรวด 
ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพนีคร จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 87. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่10 บ้านจอมทอง
พฒันา ต าบลหินดาต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.หินดาต 
อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 88. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่11 บ้านหนองเตาอฐิ ต าบลโกสัมพ ี
อ าเภอโกสัมพนีคร จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 89. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่2 บ้านลานดอกไม้ 
ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพนีคร จงัหวัดก าแพงเพชร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า อบต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 90. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่7 บ้านสมุย 
ต าบลโป่งน้ าร้อน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า อบต.โป่งน้ าร้อน 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 91. กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่10 
บ้านหนองทอง ต าบลเขาคีริส ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทต.เขาคีริส 
อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

การพัฒนาแหล่งน้ า (ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า)
 1. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านเกาะพมิูล อบต.เพชรชมภู 
อ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 2. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านคลองยาง ม.6 อบต.ท่าพทุรา 
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านโคนใต้ ม.2 อบต.คณฑี อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 4. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านท่าคูณ ม.1 อบต.โกสัมพ ี
อ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 5. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านท่ามะขาม ม.4 อบต.แม่ลาด 
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 6. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านท่าเสล่ียง 1 ม.3 อบต.คณฑี 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 7. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านเทพนคร ม.15 ทต.เทพนคร 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 8. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านพทุราเหนือ ม.5 อบต.ท่าพทุรา 
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง
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 9. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านลานดอกไม้ ม.8 
อบต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 10. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านศาลเจา้แม่ ม.6 อบต.วังแขม 
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

 11. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ บ้านหมู่มอญ ม.5 ทต.เทพนคร 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

1 แห่ง

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนทีร่ับถ่ายโอนภารกิจ)

 1. ซ่อมผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี pavement in place recycling) 
สายบ้านหร่ายการ้อง - บ้านประชาสุขสันต์ ต าบลประชาสุขสันต์ กว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร ยาว 967 เมตร ทต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ 
จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 2. ซ่อมสร้าง ช่วงที ่1 เสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่19 - 6 กว้าง 
8 เมตร ยาว 1,530 เมตร ช่วงที ่2 ซ่อมผิว cape seal หมู่ที ่6 กว้าง 8 เมตร 
ยาว 560 เมตร ช่วงที ่3 ซ่อมผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place recycling ) 
หมู่ที ่6 - 21 กว้าง 8 เมตร ยาว 900 เมตร 
ทม.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 3. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรเคพซีล (Cape Seal) สาย กพ.ถ 1-0010 
บ้านสลกบาตร ต าบลสลกบาตร เชื่อมบ้านดงประดา ต าบลดอนแตง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,250 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร อบจ.ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 4. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต) สายบ้านโปร่งอรัิญ - 
บ้านตอรัง ต าบลหนองแม่แตง จ านวน 4 ช่วงกว้าง 6 เมตร ยาว 2,222 เมตร 
อบต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 5. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
สาย กพ.ถ 1-0034 บ้านบัวสวรรค์ ต าบลคลองพไิกร อ าเภอพรานกระต่าย เชื่อม
บ้านบึงมาลย ์ต าบลลานกระบือ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร อบจ.ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 6. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
สาย กพ.ถ1-0005 บ้านใหม่ เชื่อมบ้านธ ามรงค์ ต าบลธ ามรงค์ กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร อบจ.ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร 
จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 7. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สาย กพ.ถ1-0008 บ้านหนองตางู เชื่อมบ้านดงเยน็ ต าบลระหาน 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,775 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร อบจ.ก าแพงเพชร 
อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร

1 สาย
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 8. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 สาย กพ.ถ1-0013 บ้านคลองขลุง ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง เชื่อมบ้านแสนตอ ต าบลแสนตอ 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,270 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร อบจ.ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร

1 สาย

 9. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
สาย กพ.ถ1-0022 บ้านหนองแห้ว ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง เชื่อมบ้านไผ่ยาว
สามัคคี ต าบลโพธิท์อง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,580 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร อบจ.ก าแพงเพชร 
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 10. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
สาย กพ.ถ1-0025 บ้านคลองน้ าไหล ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน เชื่อม
บ้านดาดทองเจริญ ต าบลอา่งทอง จ านวน 2 ช่วง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,450 เมตร 
อบจ.ก าแพงเพชร อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 11. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) 
สาย กพ.ถ 1-0020 บ้านเด่นหนองสะเดา ต าบลคลองขลุง เชื่อมบ้านวังไทร 
ต าบลวังไทร (ช่วงที ่3) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
1.00 เมตร อบจ.ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 12. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหินดาต - วังตะเคียน หมู่ที ่2 บ้านมอเจริญ 
ต าบลหินดาต กว้าง 6 เมตร ยาว 4,150 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร อบต.หินดาต 
อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 13. ซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ. 12-007 
สามแยก กพ 4004 - บ้านทุง่ตากแดด ต าบลทุง่ทราย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
1 เมตร ทต.ทุง่ทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 14. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายทางเขา้เขตรักษาพนัธุ์
สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง หมู่ที ่16 บ้านทุง่ธารทอง ต าบลโกสัมพ ีกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,050 เมตร อบต.โกสัมพ ีอ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 15. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล ถนนสายบ้านวังน้ าวน -บ้านวังตาช่วย - 
บ้านหนองชุมแสง หมู่ที ่11 บ้านวังน้ าวน ต าบลวังชะพลู กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 1 เมตร ยาว 3,570 เมตร อบต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 16. ซ่อมสร้างผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที ่6 บ้านวังชะโอนน้อย ต าบลวังชะโอน 
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1 เมตร ยาว 840 เมตร อบต.วังชะโอน 
อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 17. ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล (สายทางแยก กพ.3027 - บ้านคลองน้ าไหล - 
น้ าตกคลองน้ าไหล ) หมู่ที ่16 บ้านสามัคคีธรรม ต าบลคลองน้ าไหล กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,640 เมตร อบต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร

1 สาย
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 18. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (Recycling) สายโกง่ธนู หมู่ที ่21 
บ้านเพชรนคร ต าบลเทพนคร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร ลงไหล่ทางขา้งละ 
1.50 เมตร ทต.เทพนคร อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 19. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling ) สายทางบ้านหนองทอง - บ้านหนองโสน หมู่ที ่14 บ้านทุง่รวงทอง 
หมู่ที ่8 บ้านหนองขาม และหมู่ที ่3 บ้านหนองโสน ต าบลเขาคีริส กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,100 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.50 เมตร ทต.เขาคีรีส 
อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 20. ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) สาย กพ.ถ 1-0031 บ้านโคกเลาะ ต าบลดอนแตง
 เชื่อมบ้านเกาะสามสิบ ต าบลเกาะตาล จ านวน 3 ช่วง กว้าง 6 เมตร ยาว 
3,100 เมตร อบจ.ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 21. บ ารุงรักษาทางพร้อมซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล สายบ้านไพรสวรรค์ - 
บ้านตากฟา้พฒันา ต าบลปางตาไว กว้าง 6 เมตร ผิวไหล่ทางกว้าง 1.5 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 22. ปรับปรุงถนน เสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันติสุข - 
บ้านดาดทองเจริญ หมู่ที ่7 ต าบลอา่งทอง ขนาดผิวจราจรและไหล่ทางกว้าง 8 เมตร
หนา 0.04 เมตร ยาว 3,469 เมตร อบต.อา่งทอง อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 23. ปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สาย กพ.ถ 1-0028 บ้านวังไทร ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง 
เชื่อมบ้านคลองน้ าไหลใต้ (ช่วงที ่4) ต าบลคลองน้ าไหล กว้าง 6 เมตร ยาว 2,950 เมตร อบจ.
ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 24. ปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สาย กพ.ถ1-0014 บ้านลานกระบือ ต าบลลานกระบือ เชื่อมบ้านลาน
ตาบัว ต าบลประชาสุขสันต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
1.00 เมตร อบจ.ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 25. ปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต(Asphaltic 
Concrete) สาย กพ.ถ 1-0004 บ้านวังยาง ต าบลนครชุม เชื่อมบ้านคลองแม่
ลายเหนือ ต าบลคลองแม่ลาย กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
1.00 เมตร อบจ.ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

 26. ปรับปรุงถนนลาดยางโดยบูรณะทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 
(สายเลียบคลองสวนหมาก) ต าบลท่าขนุราม กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร 
หนา 0.15 เมตร อบต.ท่าขนุราม อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

1 สาย
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 27. เสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกรด - บ้านล ามะโกรก 
หมู่ที ่2 บ้านหนองกรด ต าบลสระแกว้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,810 เมตร ไหล่ทาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต กว้างขา้งละ 1 เมตร อบต.สระแกว้ อ.เมืองก าแพงเพชร 
จ.ก าแพงเพชร

1 สาย

การพัฒนาการศึกษา (ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ)
 1. กอ่สร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 (อนิทรัมพรรยบ์ุญประคอง
พทิยาคม) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร	อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 2. กอ่สร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลต าบลช่องลม	
อ าเภอลานกระบือ จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 3. กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลต าบล
ช่องลม อ าเภอลานกระบือ จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

การพัฒนาการศึกษา (ก่อสร้างศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก)
 1. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลต าบลท่าพทุรา 
อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 2. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ทอง อ าเภอทรายทอง
วัฒนา จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 3. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลา
ทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 4. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนต าบล
ลานดอกไม้ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 5. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลเมืองหนองปลิง 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 6. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิท์อง อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 7. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชัย อ าเภอไทรงาม จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 8. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้กอง อ าเภอไทรงาม จงัหวัดก าแพงเพชร

2 หลัง

 9. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิท์อง อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 10. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 11. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาด อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 12. กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง
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การพัฒนาด้านบริการสาธารณสุข (ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบริการสาธารณสุข)

 1. กอ่สร้างห้องส้วม ชาย หญิง ผู้พกิาร ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 2. กอ่สร้างอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุขบ้านคลองปลาสร้อย ของสถานีอนามัย
คลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 3. ต่อเติมอาคารศูนยบ์ริการแพทยฉ์กุเฉนิ ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 4. ต่อเติมอาคารสถานีอนามัย ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 5. ต่อเติมอาคารสถานีอนามัยวังแขม ของสถานีอนามัยวังแขม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 6. ทาสีอาคารภายในและภายนอก ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 7. ทาสีอาคารภายในและภายนอก ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 8. ปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายใน-ภายนอก ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 แห่ง

 9. ปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายใน-ภายนอก ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

การพัฒนาด้านบริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์ทางการแพทย)์
 1. เคร่ืองขดูหินน้ าลายไฟฟา้ ของสถานีอนามัยวังแขม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 2. เคร่ืองดูดเสมหะ ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย องค์การบริหา
รส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 3. เคร่ืองตรวจไขมัน ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 4. เคร่ืองตรวจไขมันพร้อมแถบตรวจวัด ของสถานีอนามัยบ่อทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 5. เคร่ืองนึ่ง Autoclave ขนาด 40 ลิตร ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ
 องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 6. เคร่ืองพน่ละอองฝอย ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 7. เคร่ืองพน่สารเคมีชนิดหมอกควัน ของสถานีอนามัยวังแขม องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

-15 -



รายการ จ านวน หน่วยนับ
 8. เคร่ืองพน่หมอกควัน ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 9. เคร่ืองพน่หมอกควัน ของสถานีอนามัยวังแขม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 10. เคร่ืองฟงัหัวใจเด็กในครรภ์ (Fetal Doptone) ของสถานีอนามัย
บ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวัดก าแพงเพชร

2 เคร่ือง

 11. เคร่ืองล้างเคร่ืองมือ Ultrasonic ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร								

1 เคร่ือง

 12. เคร่ืองล้างเคร่ืองมือ Ultrasonic ของสถานีอนามัยวังแขม องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 13. เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบดิจติอล ใช้ลูกยางปัม๊ลม ของสถานี
อนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง
จงัหวัดก าแพงเพชร

3 เคร่ือง

 14. เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบต้ังพืน้ ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร				

2 เคร่ือง

 15. เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอตัโนมัติ ของสถานีอนามัย
วังแขม องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 16. เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบต้ังพืน้ ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

2 เคร่ือง

 17. เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนพร้อมบอกชีพจร ของสถานีอนามัยบ่อทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 18. เคร่ืองสเปรยห์ัวกรอฟนั ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 19. โคมไฟตรวจภายใน ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 อนั

 20. ชุดอปุกรณ์ท าคลอด ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เซ็ต

 21. ตู้เกบ็เคร่ืองมือแพทยส์แตนเลส ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

2 หลัง

 22. เตียงตรวจภายใน ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 23. เตียงท าแผล ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม
 อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 24. ถงัออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

2 ถงั
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 25. ถงัออกซิเจนพร้อมรถเขน็ ของสถานีอนามัยวังแขม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 ชุด

 26. ยนูิตท าฟนั ของสถานีอนามัยวังแขม องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม 
อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 27. สเปรยห์ัวกรอฟนั ของสถานีอนามัยวังแขม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

การพัฒนาด้านบริการสาธารณสุข (อ่ืนๆ)
 1. กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจยั ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 2. กล้องถา่ยภาพนิ่ง ระบบดิจติอล ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพกิเซล 
ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว 
อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 3. เกา้อี้แถว 4 ทีน่ั่ง (สแตนเลส) ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

2 ชุด

 4. ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
ของสถานีอนามัยวังแขม องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 5. ค่าเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ LED สี ของสถานีอนามัยวังแขม องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 6. เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 5 กโิลวัตต์ ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 7. เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ขนาด 5 กโิลวัตต์ ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 8. เคร่ืองขดัพืน้ ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 9. เคร่ืองขดัพืน้ ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 10. เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 11. เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 12. เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย องค์การ
บริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 13. เคร่ืองตัดหญ้าแบบเขน็ ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การ
บริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง
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 14. เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลาย 20 แผ่น ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 15. เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทีย ู
ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว 
อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

2 เคร่ือง

 16. เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ ของสถานี
อนามัยคลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 17. เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ ของสถานี
อนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 18. เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขา้ออกงาน ของสถานีอนามัย
คลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 19. เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขา้ออกงาน ของสถานีอนามัย
บ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 20. จกัรธรรมดา ชนิดมีมอเตอร์ ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 21. ชุดโซฟาหนัง ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม
อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 ชุด

 22. ตู้เกบ็เคร่ืองมือทันตกรรม ขนาด 130 x 55 x 200 ซม. ของสถานีอนามัย
คลองปลาสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวัดก าแพงเพชร

4 หลัง

 23. ตู้เยน็ ขนาด 16 คิวบิกฟตุ ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 หลัง

 24. ตู้เยน็ ขนาด 9 คิวบิกฟตุ ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

2 ตู้

 25. ตู้เยน็ ขนาด 9 คิวบิกฟตุ ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 26. เตาอบไมโครเวฟ ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 27. เตาอบไมโครเวฟ ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 เคร่ือง

 28. โต๊ะประชุมขนาด 10 ทีน่ั่ง ของสถานีอนามัยบ่อทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 ชุด
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รายการ จ านวน หน่วยนับ
 29. โต๊ะหมู่บูชา ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 ชุด

 30. โต๊ะหมู่บูชา ของสถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 ชุด

 31. รถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถกระบะ) ของสถานีอนามัยคลองปลาสร้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จงัหวัดก าแพงเพชร

1 คัน
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