บัญชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายการ
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การพัฒนาสังคมและชุมชน (สิ่งก่อสร้างด้านการกีฬา)
1. ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร บริเวณโรงเรียนวัดเกตุ หมู่ที่
3 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 100 เมตร หมู่ที่ 2 หน้ามัสยิดโรงเรียน
รอซีดี องค์การบริหารส่วนตาบลคลองพระยาบันลือ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 30 เมตร บริเวณโรงเรียน
วัดโพธิส์ าวหาญ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตาบลโพสาวหาญ อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
4. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลพระยาบันลือ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จานวน หน่วยนับ

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

5. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ในพืน้ ที่ บริเวณโรงเรียนวัดตลาด หมู่ที่ 6 ตาบลหันสัง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

6. ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 43 เมตร หมู่ที่ 7 เทศบาลตาบล
เจ้าเจ็ด อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาสังคมและชุมชน (อื่นๆ)
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพืน้ ที่ หมู่ที่ 2, 3, 4 และหมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพืน้ ที่ หมู่ที่ 4 บ้านท้ายวัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลึง อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง
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รายการ
จานวน หน่วยนับ
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
1
แห่ง
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพืน้ ทีต่ าบลพุทเลา องค์การบริหารส่วนตาบลพุทเลา อาเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
1
แห่ง
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด
ภายในเขตพืน้ ทีต่ าบลบ้านม้า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านม้า อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
1
แห่ง
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพืน้ ที่ หมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่ 4 ตาบลตานิม และหมู่ที่ 2, 3, 4 และหมู่ที่ 5 ตาบล
บางนางร้า องค์การบริหารส่วนตาบลตานิม อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพืน้ ที่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และหมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตาบลหันสัง อาเภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพืน้ ที่ หมู่ที่ 1, 2, 5, 8, 10, 11 และหมู่ที่ 15 องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลอย
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพืน้ ที่ หมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 4 เทศบาลตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
9. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพืน้ ที่ หมู่ที่ 3, 4, 5 และหมู่ที่ 6 เทศบาลตาบลสามเมือง อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพืน้ ที่ หมู่ที่ 4 บ้านท้องคุ้ง องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น อาเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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รายการ
11. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพืน้ ฐานตามทีก่ าหนด จานวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ใน
เขตพืน้ ทีต่ าบลคลองตะเคียน องค์การบริหารส่วนตาบลคลองตะเคียน อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
การพัฒนาแหล่งน้า (ก่อสร้างระบบประปา)
1. ก่อสร้างแท็งค์น้าประปาชนิดแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระพัง ตาบลสามบัณฑิต
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลสามบัณฑิต อบต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา
2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดเกรียบใต้ ตาบล
ตลาดเกรียบ ตามแบบเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ ทต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านโรงโคก ตาบลตลาด
เกรียบ ตามแบบเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ ทต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
4. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านโรงเจ้า ตาบลตลาด
เกรียบ ตามแบบเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ ทต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
5. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านโรงต้นตาล ตาบลตลาด
เกรียบ ตามแบบเทศบาลตาบลตลาดเกรียบ ทต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
6. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังทรงแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านบางซ้าย ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางซ้าย อบต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
7. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง พร้อมสร้างหอถังประปา หมู่ที่
4 (บ้านเอกโอฬาร) ตาบลวัดตูม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม อบต.วัดตูม
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
8. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านวัดทาเลไทย
ตาบลขนอนหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
9. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านพาสน์ ตาบลบ้าน
โพ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
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รายการ
10. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลคู้สลอด ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

จานวน หน่วยนับ
1
แห่ง

11. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนวัดสง่างาม
ตาบลบางพลี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ทต.บางไทร อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา
12. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 ตาบลคู้สลอด ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง

13. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก พร้อมสร้างหอถัง หมู่ที่ 4
ตาบลไผ่ล้อม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ล้อม อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
14. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก พร้อมสร้างหอถัง หมู่ที่ 6
ตาบลไผ่ล้อม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ล้อม อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา
15. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพาสน์ ตาบลบ้าน
โพ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

16. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 ตาบลสาเภาล่ม ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตาบลสาเภาล่ม อบต.สาเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
17. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 ตาบลสาเภาล่ม ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตาบลสาเภาล่ม อบต.สาเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
18. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเลนสระกระจับ
ตาบลบ้านโพ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
19. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกระวาง หมู่ที่ 2
ตาบลคานหาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.คานหาม อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา
20. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังตามั่น หมู่ที่ 7 ตาบล
คานหาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.คานหาม อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา
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รายการ
21. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทางกลาง ตาบล
ทางกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
22. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านคานหัก ตาบล
บ่อตาโล่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา
23. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านเลน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ทต.ปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

จานวน หน่วยนับ
1
แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

24. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านจอมแห ตาบล
คลองตะเคียน ตามแบบการประปานครหลวง อบต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
25. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบางปะหัน
ตาบลบางปะหัน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
26. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยจระเข้
ตาบลบ่อตาโล่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา
27. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 ตาบลคานหาม
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ทต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

28. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านคลองถนน
ตาล ตาบลคลองสวนพลู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.เกาะเรียน อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
29. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแป้ง
ตามแบบการประปานครหลวง อบต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง

30. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านกระแชง
เหนือ ตาบลกระแชง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.กระแชง อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา
31. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านตลาดเกรียบ
ใต้ ตาบลตลาดเกรียบ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ทต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง
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32. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านหัวถนน
ตาบลลุมพลี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
33. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1,2,3,4,5
ตาบลวังพัฒนา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลวังพัฒนา อบต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย
จ.พระนครศรีอยุธยา
34. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 15 ชุมชนบ้าน
ดาบ ตาบลบางกระสั้น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ทต.บางกระสั้น อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา
35. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
เฟือ่ ม ตาบลวังพัฒนา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลวังพัฒนา อบต.วังพัฒนา อ.
บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
36. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านหันสังข์
ตาบลหันสัง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
37. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ชุมชน
บางกระสั้นเหนือ ตาบลบางกระสั้น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ทต.บางกระ
สั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
38. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้าน
ศาลาลอย ตาบลศาลาลอย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.ศาลาลอย อ.
ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
39. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านใหม่ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.สาพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

จานวน หน่วยนับ
1
แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

40. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเลียบ ตาบลบ้าน
แพน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยาหรน้า อบต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

41. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก วัดโขดเขมาราม หมู่ที่ 2
ตาบลบ้านขล้อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
42. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 ตาบลหนองน้า
ใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง
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รายการ
43. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านพระนอนไทย
ตาบลพระนอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ทต.อรัญญิก อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
44. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านมอญ ตาบล
บ้านรุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
45. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านพระนอนลาว
ตาบลพระนอน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ทต.อรัญญิก อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
46. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 วัดกลาง ตาบล
บ้านขวาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา
47. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านใหม่
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า อบต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

จานวน หน่วยนับ
1
แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

48. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ชุมชนนิมิตใหม่
ตาบลบางปะหัน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ทต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา
49. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 1 ตาบลท่าตอ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อบต.ท่าตอ อ.มหราช จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง

50. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 1 บริเวณโรงเรียนวัดยม
บ้านวัดยม ตาบลวัดยม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม อบต.วัดยม อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา
51. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 1 บริเวณวัดยม บ้านวัดยม
ตาบลวัดยม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม อบต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา
52. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านนา ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง

1

แห่ง

53. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านนา ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง
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รายการ
54. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านนา ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

จานวน หน่วยนับ
1
แห่ง

55. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านวัดยม ตาบลวัดยม
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม อบต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

56. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านนา ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

57. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บริเวณวัดลาดระโหง
บ้านวัดยม ตาบลวัดยม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม อบต.วัดยม อ.บางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา
58. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านนา ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง

59. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านบางผี ตาบลวัดยม
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม อบต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

60. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่ 6 ตาบลพระขาว ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว อบต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

1

แห่ง

1

แห่ง

1

สาย

1

สาย

การพัฒนาแหล่งน้า (ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า)
1. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้านกอกา ม.5 อบต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนทีร่ ับถ่ายโอนภารกิจ)
1. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดดุสิต - หันตรา หมู่ที่ 4 ตาบล
หันตรา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
2. ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - คลองญีป่ นุ่
เหนือ หมู่ที่ 1,2 ตาบลหลักชัย กว้าง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,700 เมตร อบต.
หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
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รายการ
จานวน หน่วยนับ
3. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อย.4025 บ้านคลองจิก หมู่ที่
1
สาย
2,3,4 ตาบลคลองจิก จานวน 4 ช่วง รวมมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 19,085.50 ตารางเมตร
ทต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
4. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกโพธิพ์ ระยา - ท้ายบ้าน หมู่ที่ 2,3,4,5 ตาบล
1
สาย
บางนา มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร อบต.บางนา อ.มหาราช จ.
พระนครศรีอยุธยา
5. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโคกสังข์ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่
1
สาย
12 ตาบลโคกม่วง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.โคกม่วง อ.
ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
6. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านคลองเชียงราก - บ้าน
1
สาย
คลองเชียงรากน้อย หมู่ที่ 11 ตาบลเชียงรากน้อย จานวน 2 ช่วง มีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า
8,813 ตารางเมตร ทต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
7. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโตนด - สถานีรถไฟ
มาบพระจันทร์ หมู่ที่ 11 - 12 ตาบลข้าวเม่า มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 11,110 ตารางเมตร
อบต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
8. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านขนอนเหนือ - บ้านกรด หมู่ที่ 2
ตาบลบ้านกรด กว้าง 12 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.05 เมตร ทต.บ้านกรด อ.บาง
ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
9. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูบนผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนกกระจอก หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านลี่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
0.05 เมตร อบต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

1

สาย

1

สาย

1

สาย

10. ปรับปรุงถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนพริก ตาบลสวนพริก บ้านโพธิส์ ามต้น ตาบลสวนพริก มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร อบจ.
พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
11. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านลาดทราย ตาบลบ่อตาโล่
- บ้านคานหัก ตาบลลาไทร มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 18,850 ตารางเมตร อบจ.
พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
12. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแจ้ง - บ้านทางกลาง ตาบล
บ้านแจ้ง-ตาบลทางกลาง มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 14,600 ตารางเมตร อบจ.
พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

1

สาย

1

สาย

1

สาย
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รายการ
จานวน หน่วยนับ
13. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโรงสูง - บ้านพระแก้ว ตาบล
1
สาย
พระแก้ว-ตาบลกระจิว มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 13,765 ตารางเมตร อบจ.พระนครศรีอยุธยา
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
14. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศาลเจ้า ตาบลตลิ่งชัน - บ้าน
1
สาย
คุ้งระกา ตาบลสามเรือน มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบจ.
พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
15. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักชัย ตาบลหลักชัย - บ้าน
1
สาย
แผงลอย ตาบลเทพมงคล กว้าง 5.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร อบจ.พระนครศรีอยุธยา
อ.ลาดบัวหลวง และ บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
16. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านซุ้ง ตาบลบ้านซุ้ง - บ้านพระ
1
สาย
นอน ตาบลพระนอน มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 12,400 ตารางเมตร อบจ.พระนครศรีอยุธยา
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
17. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นโพธิ์ - บ้านเกาะ ตาบลบ้าน
1
สาย
เกาะ ตาบลบ่อโพง มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 18,760 ตารางเมตร อบจ.พระนครศรีอยุธยา อ.
พระนครศรีอยุธยา-นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
18. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางซ้าย ตาบลบางซ้าย - บ้าน
1
สาย
ผักไห่ ตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร อบจ.
พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
19. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสง่างาม - บ้านดอนกลาง
1
สาย
ตาบลไผ่พระ และตาบลกกแก้วบูรพา มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 17,050 ตารางเมตร อบจ.
พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
20. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยกหวาย - บ้านหนองหล่ม
1
สาย
ตาบลสามเมือง มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 17,960 ตารางเมตร อบจ.พระนครศรีอยุธยา อ.ลาด
บัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
21. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดทางหลวง ตาบลปลายกลัด - ผัก
1
สาย
ไห่ ตาบลลาดงา มีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร อบจ.พระนครศรีอยุธยา อ.บาง
ซ้าย-เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาการศึกษา (ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ)
1. ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก เทศบาล
1
หลัง
ตาบลท่าหลวง อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอ
1
หลัง
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลตาบลเจ้าเจ็ด
1
หลัง
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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รายการ
4. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เทศบาล
ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์ว
รวิทย์) เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา *
6. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบารุงราษฎร์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา *
7. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา *
8. ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
เทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา *
การพัฒนาการศึกษา (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
1. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเรียน
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสระ
บัว อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อโพง
อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแค
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลปากกราน
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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จานวน หน่วยนับ
1
หลัง
1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

1

หลัง

รายการ
จานวน หน่วยนับ
11. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลภูเขาทอง
1
หลัง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตาบลสิงหนาท
1
หลัง
อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตาบลท่าเรือ อาเภอท่าเรือ
1
หลัง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตาบลปราสาททอง
1
หลัง
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตาบลข้าวเม่า
1
หลัง
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตาบลคานหาม
1
หลัง
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว
1
หลัง
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตาบลสวนพริก
1
หลัง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตาบลสาเภาล่ม
1
หลัง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตาบลบางปะอิน อาเภอ
1
หลัง
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตาบลสามเมือง อาเภอ
1
หลัง
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตาบลพระยา
1
หลัง
บันลือ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาด้านบริการสาธารณสุข (ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบริการสาธารณสุข)
1. ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบล
1
แห่ง
บางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาด้านบริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์)
1. ดัมเบล ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
1
ชุด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. บันไดเข้ามุมสาหรับเดินขั้นลง ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบาง
1
ชุด
นมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. บาร์คู่ขนานสาหรับฝึกเดิน ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนม
1
ชุด
โค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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รายการ
จานวน หน่วยนับ
4. รอกคู่เหนือศีรษะ ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอ
2
ชุด
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. ลูกบอล exercise ขนาด 80 cm. ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบล
1
ชุด
บางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วงล้อบริหารแขนและไหล่ ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนม
2
ชุด
โค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาด้านบริการสาธารณสุข (อื่นๆ)
1. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนมโค
1
เครื่อง
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
1
เครื่อง
ขนาด 36000 บีทียู ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. จักรยานแม่เหล็ก ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอ
1
ชุด
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ตู้อบซาวน่าตู้ใหญ่ ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอ
2
ชุด
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. โต๊ะหมู่บูชา ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
1
ชุด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
1
เครื่อง
ขนาด 40 นิ้ว ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ม้าบริหารหน้าท้องแบบสปริง ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบาง
2
ตัว
นมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. ลู่วงิ่ ไฟฟ้า ของสถานีอนามัยตาบลบางนมโค เทศบาลตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
3
ชุด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ : 1. * รายการทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างทีม่ ีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท จะปรากฎรายการในเล่มเอกสารงบประมาณ
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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