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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 5,125,747,414            

จงัหวดัอตุรดิตถ ์ 5,125,747,414            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 32 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 17,028,300                

กองบญัชาการกองทพัไทย 17,028,300                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 17,028,300                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 17,028,300                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 12,013,700                

งบลงทนุ 12,013,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,013,700                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,013,700                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า

 จงัหวดัอตุรดติถ์ กม. 14.88 4,090,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า

 จงัหวดัอตุรดติถ์ กม. 3.77 907,300                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า

 จงัหวดัอตุรดติถ์ กม. 3.75 983,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า

 จงัหวดัอตุรดติถ์ กม. 5.12 1,377,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด 

จงัหวดัอตุรดติถ์ กม. 11.35 2,963,000                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด 

จงัหวดัอตุรดติถ์ กม. 6.48 1,691,600                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 5,014,600                 

งบลงทนุ 5,014,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,014,600                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,002,400                    

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

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์
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รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอ

ฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 925,600                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอ

ฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,076,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,012,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า แห่ง 1 1,515,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า แห่ง 1 611,300                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า แห่ง 1 885,900                      

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 2,752,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,666,600                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 106,500                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 106,500                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 106,500                   

งบลงทนุ 106,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 106,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน  ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ หลงั 1 106,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 30,300                     

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 30,300                     

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 30,300                     
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งบลงทนุ 30,300                     

ครุภณัฑ์ 30,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 9  ต าบลร่วมจติ 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 30,300                        

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 968,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 968,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 120,000                   

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลผาเลอืด 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 120,000                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 848,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ นิคมสรา้งตนเองล าน า้น่าน จงัหวดัอตุรดติถ ์

 ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ คนั 1 848,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 118,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 118,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 118,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 118,000                   

งบลงทนุ 118,000                   

ครุภณัฑ์ 118,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร  ระบบดจิติอล  (ขาว - ด า) ความเร็ว 

20 แผ่นต่อนาท ี บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล

 อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,789,056,600            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 139,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 139,400                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 139,400                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 139,400                   

งบลงทนุ 139,400                   
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ครุภณัฑ์ 139,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 139,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลท่าอฐิ  อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 3 110,400                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลท่าอฐิ  อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 29,000                        

กรมชลประทาน 1,722,839,600            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 300,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในจงัหวดัอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 300,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,704,390,600            

โครงการเขือ่นทดน า้ผาจกุ จงัหวดัอตุรดติถ์ 820,545,500              

ก่อสรา้งโครงการเขือ่นทดน า้ผาจกุ จงัหวดัอตุรดติถ์ 820,545,500              

งบลงทนุ 820,545,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 820,545,500                 

ค่าที่ดนิ 318,600,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจดัหาที่ดนิจดัซื้อที่ดนิ 1 7,750,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 0 300,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง 0 10,850,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 491,528,800                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา พรอ้มอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 0 116,866,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 114,866,400                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย พรอ้มอาคารประกอบ 0 213,347,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 4,388,200                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 208,959,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่แกม้ลงิฝัง่ขวา (บงึมาย) 0 7,620,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 82,800                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 7,537,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่แกม้ลงิฝัง่ซา้ย (บงึกะโล)่ 0 108,835,300                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 1,097,800                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 107,737,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบส่งน า้ของสถานีสูบน า้ต าบลผาจกุ อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัอตุรดติถ์ 0 37,204,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 466,600                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 36,737,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบส่งน า้ของสถานีสูบน า้ต าบลงิ้วงาม อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัอตุรดติถ์ 0 7,655,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 131,700                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 7,523,600                    

ค่าส ารวจออกแบบ 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ 1 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,416,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าบูรณะสิง่ก่อสรา้ง 1 3,834,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าบูรณะถนน 1 582,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตัิการเพือ่แกไ้ขและพฒันา 0 5,000,000                    

โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้รีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัอตุรดติถ์ 701,910,100              

ก่อสรา้งอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้รีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัอตุรดติถ์ 701,910,100              

งบลงทนุ 701,910,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 701,910,100                 

ค่าที่ดนิ 26,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจดัหาที่ดนิจดัซื้อที่ดนิ 1 625,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง 1 875,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 0 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 579,888,900                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นหวังานและอาคารประกอบพรอ้มอโุมงคส่์งน า้ 0 217,116,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 216,616,400                 

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้และอาคารประกอบ สญัญาที่ 1 0 148,237,600                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 2,549,600                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 145,688,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้และอาคารประกอบ สญัญาที่ 2 0 162,734,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา 0 2,798,900                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมา 0 159,936,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้สายซอยและอาคารประกอบ 0 51,800,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 95,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ 0 95,000                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 226,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าบูรณะสิง่ก่อสรา้ง 1 143,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบูรณะถนน 1 83,200                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 95,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตัิการเพือ่แกไ้ขและพฒันา 0 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณหวังาน ระยะที่ 2 0 41,200,000                   

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัการกดัเซาะทา้ยอาคารระบายน า้ลน้ 0 32,000,000                   

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 91,935,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 91,935,000                

งบลงทนุ 91,935,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 91,935,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 91,935,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาแหลง่น า้ช่วยเหลอืราษฎรบา้นน า้พี้ (งาน

ปรบัปรุงอาคารประกอบสระเกบ็น า้ 4 แห่ง) ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั รายการ 0 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอดัน า้กลางคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการ

น า้ปาด 2 แห่ง ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่คลองตรอน   

จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทรบ.กลางคลองส่งน า้สายใหญ่ (MC2) กม.3+150 ต าบล

ท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 7,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ทรบ.บงึมาย ต าบลขอ่ยสูง อ าเภอตรอน จงัหวดั รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 47,100,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารป้องกนัตลิง่บริเวณที่ท  าการ โครงการ

ชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้ โครงการช่วยเหลอืผูอ้พยพทา้ย

เขือ่นสริิกติิ์  โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ กม.1+600  โครงการน า้ริ

ดช่วง 2  โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืง จงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ปากคลอง (กม.0+000)  โครงการน า้ริ

ดช่วง 3 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผาจกุ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้ โครงการน า้ริดช่วง 2 กม.

0+000 - 3+000 ฝัง่ซา้ย  โครงการชลประทานอตุรดติถ ์อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้กลางคลอง (กม.0+750)  

โครงการน า้ริดช่วง 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผาจกุ ต าบลบา้นเกาะ

 อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.อดัน า้กลางคลอง (กม.1+480) คลอง

ส่งน า้สายซอย 1R  โครงการน า้ริดช่วง 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ผาจกุ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตูปากคลองส่งน า้สายซอย (กม.0+000) 

คลองส่งน า้สายซอย 2R  โครงการน า้ริดช่วง 3  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาผาจกุ ต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิในคลองส่งน า้สายใหญ่  

โครงการน า้ริดช่วง 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผาจกุ อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้กลางคลอง (กม.4+550) คลอง

ส่งน า้สายแยกซอย 1L-2R  โครงการน า้ริดช่วง 3  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาผาจกุ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ คลองซอย 8 ฝายคลองตรอน  

โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ทา้ยอ่างเกบ็น า้แม่เฉย  

โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้กลางคลอง (กม.4+600) คลอง

ส่งน า้สายซอย 1R  โครงการน า้ริดช่วง 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ผาจกุ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางส่งน า้โรงสูบน า้บา้นเกาะ  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาผาจกุ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.อดัน า้กลางคลอง (กม.7+130) คลอง

ส่งน า้สายซอย 1R  โครงการน า้ริดช่วง 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ผาจกุ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้กลางคลอง กม.25+010  

โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอย 1ขวา  โครงการน า้ริ

ดช่วง 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผาจกุ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายซอย 1ซา้ย-1ขวา  

โครงการน า้ริดช่วง 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผาจกุ ต าบลไผ่ลอ้ม 

อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม คูส่งน า้ 06 คลองซอย 6 กม.2+580  

โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 2 ขวา  โครงการน า้ริ

ดช่วง 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผาจกุ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ทรบ.ระบายน า้ฝัง่ขวา (กม.0+100) คลองส่ง

น า้สายซอย 1R  โครงการน า้ริดช่วง 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผา

จกุ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้กลางคลอง กม.22+320  

โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอย 1 ซา้ย-2 ขวา  โครงการ

น า้ริดช่วง 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาผาจกุ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้กลางคลอง กม.26+450  

โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูส่งน า้ 096 กม.24+120  โครงการ

ชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคูส่งน า้ 10 คลองซอย 7 ฝายคลองตรอน 

โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารอดัน า้กลางคลอง กม.20+876  

โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานส่งน า้คลองสายใหญ่  โครงการ

ชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองซอย 6R  โครงการชลประทาน

อตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองซอย 4R  โครงการชลประทาน

อตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองสายใหญ่ กม.1+300 ถงึ 2+150 

โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า.สถานีสูบน า้บา้นเกาะ  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาผาจกุ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายในเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายในเขตฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบ่อทอง อ าเภอทอง

แสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองน า้ปาด

เหนือฝายน า้ปาด  โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลฟากท่า อ าเภอ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองส่งน า้สายใหญ่

น า้ริดช่วง 1  โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองส่งน า้สายใหญ่

น า้ริดช่วง 2  โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 1,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 50,000,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นวงัหวัดอย พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลน า้หมนั 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นโพนดู่ 

ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 25,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 40,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ด่านแม่ค ามนั ต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอ

ลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ 0 40,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 15,000,000                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 15,000,000                

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยลาด พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้น

โคก จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,149,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 3,149,000                 

การจดัการงานชลประทาน 3,149,000                 

งบลงทนุ 3,149,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,149,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,149,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบล

งิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้ โครงการชลประทานอตุรดติถ ์

ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 1,140,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 649,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ต าบลงิ้วงาม

 อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 0 649,000                      

กรมประมง 4,479,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,479,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 4,479,000                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 4,479,000                 

งบลงทนุ 4,479,000                 

ครุภณัฑ์ 1,003,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 46,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซยีส ขนาด 300 ลติร มรีะบบแจง้

เตือนการท างาน ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 46,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,476,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,717,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบ่อดนิ ขนาด 600 ตารางเมตร เป็นผนงั คสล. 

ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,717,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,759,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบ่อซเีมนต ์ขนาด 50 ตารางเมตร ต าบลวงัแดง 

อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 5 1,759,000                    

กรมปศุสตัว ์ 880,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 880,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 880,000                   

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 32,000                     

งบลงทนุ 32,000                     

ครุภณัฑ์ 32,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 32,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 33,434,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 700,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 700,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 700,000                   

งบลงทนุ 700,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 700,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 870 700,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 20,957,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 20,957,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 20,702,000                

งบลงทนุ 20,702,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,702,000                   



10 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,702,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งการจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ชมุชนบนพื้นที่

สูง จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 500 2,715,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัอตุรดติถ์ กลา้ 5700000 9,405,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัอตุรดติถ์ กลา้ 1600000 1,632,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 3700 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 700 3,850,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 350 1,400,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 150 255,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,411,800                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,411,800                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,411,800                 

งบลงทนุ 1,411,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,411,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,411,800                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 260 1,411,800                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,366,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 5,340,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 5,340,000                 

งบลงทนุ 5,340,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,340,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,340,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขนุฝาง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัดนิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 6 106,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเด่นเหลก็ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาขมุ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแสนตอ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ บ่อ 3 53,400                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 5,026,000                 
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พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 5,026,000                 

งบลงทนุ 5,026,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,026,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,026,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นหนา้พระธาตุ หมู่ 1 ต าบลในเมอืง

 อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 826,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ บา้นม่อนสมัพนัธ ์หมู่ 9 ต าบลน า้ริด อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 4,200,000                    

กรมวชิาการเกษตร 3,507,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,507,400                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 3,507,400                 

วจิยัและพฒันา 3,507,400                 

งบลงทนุ 3,507,400                 

ครุภณัฑ์ 132,500                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 38,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยกิ่งไม ้ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 1 38,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งมนัส าปะหลงั ต าบลชยัจมุพล 

อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 85,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,374,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,496,900                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ 

(ระดบั 7-8) หรือเทยีบเท่า เน้ือที่ 105 ตารางเมตร (ไม่ตอกเสาเขม็) ต าบล

ชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 1,496,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,878,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ขนาด 160 ตารางเมตร (ไม่ตอกเสาเขม็) 

ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 1,878,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 604,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 604,200                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 604,200                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 604,200                   

งบลงทนุ 604,200                   

ครุภณัฑ์ 104,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 104,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ปลา  ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ทองแสนขนั  ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

รอน ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 47,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอตรอน ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 22,975,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 19,913,600                

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 4,207,000                 

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 4,207,000                 

งบอดุหนุน 4,207,000                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 4,207,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรต าบลท่าแฝก จ ากดั ต าบล

ท่าแฝก อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ ์ในการจดัหาเครื่องสขีา้วโพด เครื่อง 1 539,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรปฎรูิปที่ดนินาอนิ จ ากดั 

ต าบลนาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์ในการจดัหาเครื่องสขีา้วโพด เครื่อง 1 539,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรน า้พี้ จ ากดั ต าบลน า้พี้ 

อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ ์ในการจดัหารถตกัลอ้ยาง  ขนาดไม่ คนั 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมพชิยัพฒันา จ ากดั ต าบลท่า

มะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์ในการจดัหารถแทรกเตอร ์พรอ้ม

เครื่องตดัและสบัพชือาหารสตัว ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 110 แรงมา้ คนั 1 1,729,000                    

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 1,391,600                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,391,600                 

งบอดุหนุน 1,391,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,391,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมพชิยัพฒันา จ ากดั ต าบลท่า

มะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์ในการก่อสรา้งตลาดสนิคา้เกษตร 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 306.24 ตารางเมตร แห่ง 1 1,391,600                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 14,315,000                

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 14,315,000                

งบอดุหนุน 14,315,000                

ครุภณัฑก์ารเกษตร 315,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรปฎรูิปที่ดนินาอนิ จ ากดั 

ต าบลนาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์ในการจดัหารถด ัม้ คนั 1 315,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเมอืงตรอน จ ากดั ต าบลวงั

แดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ ์ในการก่อสรา้งโรงอบลดความชื้น

ขา้วโพดและขา้วเปลอืก ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 ตนั แห่ง 1 14,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 3,062,000                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 3,062,000                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2,984,000                 

งบลงทนุ 2,984,000                 

ครุภณัฑ์ 2,984,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,984,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ คนั 1 848,000                      
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รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

นิคมสหกรณ์ฟากท่า ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ คนั 1 1,288,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 78,000                     

งบลงทนุ 78,000                     

ครุภณัฑ์ 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 196,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 196,600                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 196,600                   

จดัทีด่นิ 196,600                   

งบลงทนุ 196,600                   

ครุภณัฑ์ 196,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 196,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลน า้ริด 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลน า้ริด อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบล

น า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 3 11,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอตุรดติถ ์ 

ต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 3 17,400                        

กระทรวงคมนำคม 1,068,759,000            

กรมเจา้ทา่ 15,940,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,940,800                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,940,800                
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พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,940,800                

งบลงทนุ 15,940,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,940,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,940,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้น่าน อ.เมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ ์เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 442800 15,940,800                   

กรมการขนส่งทางบก 30,032,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 28,662,000                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 28,662,000                

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 1,280,000                 

งบลงทนุ 1,280,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,280,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอน า้ปาด ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอตรอน ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 27,382,000                

งบลงทนุ 27,382,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,382,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,382,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานขนส่งจงัหวดัอตุรดติถ ์แห่งที่ 2 และ

อาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 32 หน่วย พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 27,382,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลทุ่ง

ย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 506,194,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 195,000,000              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 23,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 23,000,000                

งบลงทนุ 23,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงึหลกั - หนองน า้เขยีว จ. กม. 2.6 23,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 46,000,000                

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 46,000,000                



16 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

งบลงทนุ 46,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายแยกวงัสสูีบ - ทางแยกเขา้อ าเภอท่าปลา ตอน แยกวงั

สสูีบ - ต.ผาจกุ จ.อตุรดติถ์ กม. 4.279 46,000,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 126,000,000              

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 87,000,000                

งบลงทนุ 87,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 87,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 87,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน บงึหลกั - ฟากคลองต

รอน จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1246 ตอน หนองกวาง - แสนขนั

 จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วงัสสูีบ - เขือ่นสริิกติิ์ 

จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 30,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 39,000,000                

งบลงทนุ 39,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 39,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน น า้อ่าง - วงัผาชนั จ. แห่ง 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นาไพร - ม่วงเจด็ตน้ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วงัสสูีบ - เขือ่นสริิกติิ์ 

จ.อตุรดติถ์ แห่ง 2 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจติ - น า้พรา้ จ. แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน น า้ปาด - ปากนาย จ. แห่ง 1 3,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 300,494,000              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 4,281,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 4,281,000                 

งบลงทนุ 4,281,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,281,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,381,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)   แขวงทางหลวงอตุรดติถท์ี่ 1 จ.อตุรดติถ์ หลงั 1 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงพชิยั  แขวงทางหลวงอตุรดติถท์ี่ 1 จ. หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงลบัแล แขวงทาง

หลวงอตุรดติถท์ี่ 1 จ.อตุรดติถ์ หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 263,929,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 259,050,000              

งบลงทนุ 259,050,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 259,050,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 259,050,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงอตุรดติถท์ี่ 1 กม. 673 38,500,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงอตุรดติถท์ี่ 2 กม. 520 38,550,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอนิ - ชยัมงคล จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงึหลกั - หนองน า้เขยีว จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วงัผาชนั - น า้ปาด ตอน 2 

จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอน ทุ่งป่ากระถนิ - พญาแมน

 จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน น า้ปาด - ปากนาย ตอน 1

 จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน หว้ยมุ่น - น า้ปาด ตอน 1

 จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน หว้ยมุ่น - น า้ปาด ตอน 3

 จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชยัมงคล - บงึหลกั และ 

ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน อตุรดติถ ์- หว้ยไผ่ จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น า้ปาด - นาไพร จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน หว้ยนอ้ยกา - เด่นชาติ 

ตอน 1 จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วงัผาชนั จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วงัผาชนั - น า้ปาด ตอน 1 

จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอน วงัโป่ง - ด่านแม่ค ามนั 

ตอน 3 จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 16,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 4,879,000                 

งบลงทนุ 4,879,000                 

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่ แขวงทางหลวงอตุรดติถท์ี่ 1 จ. เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,029,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,029,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัทองแสนขนั (ขาออก)

 จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ทองแสนขนั (ขาออก) จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพิม่ประสทิธภิาพระบบอ านวยความปลอดภยัของ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัทองแสนขนั (ขาออก)  จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัทองแสนขนั (ขา แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 32,284,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 32,284,000                

งบลงทนุ 32,284,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,284,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 32,284,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอนิ - ชยัมงคล จ. แห่ง 2 2,137,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 102 ตอน หว้ยไผ่ - หว้ยชา้ง จ. แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชยัมงคล- บงึหลกั จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอนิ - ชยัมงคล - บงึ

หลกั - หนองน า้เขยีว จ. อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,897,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วงัผาชนั 

และสายทางหลวงหมายเลข 1244 ตอน น า้อ่าง - น า้พี้ จ. อตุรดติถ์ แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วงัผาชนั, 

สายทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน บา้นแก่ง - น า้อ่าง และสายทางหลวง

หมายเลข 1214 ตอน น า้อ่าง - วงัผาชนั จ. อตุรดติถ์ แห่ง 3 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน พญาแมน - ไร่ออ้ย, 

สายทางหลวงหมายเลข 1255 ตอน ฟ้าเรือง - คลองกลว้ย และสายทาง

หลวงหมายเลข 1324 ตอน ทุ่งป่ากระถนิ - พญาแมน จ. อตุรดติถ์ แห่ง 3 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่ออ้ย - อตุรดติถ,์ 

สายทางหลวงหมายเลข 1046 ตอน ทุ่งย ัง้ - ดงสระแกว้ และสายทางหลวง

หมายเลข 1196 ตอน วงัโป่ง - ด่านแม่ค ามนั จ. อตุรดติถ์ แห่ง 3 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน เขือ่นสริิกติิ์ - หว้ยหูด

 จ. อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,875,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจติ - น า้พรา้ ตอน

 2 จ. อตุรดติถ์ แห่ง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น า้ปาด - นาไพร ตอน 

3 จ. อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วงัผาชนั - น า้ปาด ตอน

 1 จ. อตุรดติถ์ แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ 

ตอน 1 จ. อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ 

ตอน 2 จ. อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,855,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ 

ตอน 5 จ. อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,400,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 10,700,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,000,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่ออ้ย - อตุรดติถ,์ 

สายทางหลวงหมายเลข 1046 ตอน ทุ่งย ัง้ - ดงสระแกว้, สายทางหลวง

หมายเลข 1204 ตอน บงึหลกั - ฟากคลองตรอน, สายทางหลวงหมายเลข 

1204 ตอน ฟากคลองตรอน - พชิยั และสายทางหลวงหมายเลข 1324 ตอน แห่ง 4 2,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 516,591,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 310,733,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 41,126,000                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 41,126,000                

งบลงทนุ 41,126,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,126,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 41,126,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้น่าน อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ ม. 210 16,712,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้น่าน อ.ท่าปลา จ.อตุรดติถ์ ม. 270 15,046,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มแม่น า้น่าน อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ ม. 230 9,368,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 69,100,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 69,100,000                

งบลงทนุ 69,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,100,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 69,100,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.อต.4056 - บ.เขาสกั อ.ทองแสนขนั จ. กม. 2 12,050,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมอืง อ.พชิยั จ. กม. 2.35 18,700,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1204 - บ.นายาง อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ กม. 1.875 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1214 - บ.ป่าคาย อ.ทองแสนขนั จ. กม. 1.9 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1204 - บ.ฟ้าเรือง อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ กม. 1.9 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.1255 - บ.คอรุม อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ กม. 1.57 8,850,000                    

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 150,000,000              

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 150,000,000              

งบลงทนุ 150,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000,000                 

ค่าที่ดนิ 150,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิถนนสาย ง1 ผงัเมอืงรวมเมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์ ไร่ 118 150,000,000                 

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 50,507,000                

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 50,507,000                

งบลงทนุ 50,507,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,507,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,507,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มทางรถไฟและอโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทาง

รถไฟกบัถนนสาย อต.2014 แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมอืง อ.พชิยั จ. แห่ง 1 50,507,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 205,858,500              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 20,394,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 24,000                     

งบลงทนุ 24,000                     

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,490,000                 

งบลงทนุ 3,490,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,490,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,490,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าขามใต ้อ.บา้นโคก จ.อตุรดติถ์ ม. 20 3,490,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 16,880,600                

งบลงทนุ 16,880,600                

ครุภณัฑ์ 3,959,600                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอตุรดติถ์ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,997,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบเพือ่แยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัต์

คอนกรีต แบบ Ignition Oven แขวงทางหลวงชนบทอตุรดติถ์ เครื่อง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test

 Set ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test

 Set แขวงทางหลวงชนบทอตุรดติถ์ เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ ชดุ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่

แบบไฟฟ้า ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ ชดุ 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,921,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,216,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัเรือนแถวเจา้หนา้ที่ แบบ 6 หอ้ง

 ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 9,217,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,705,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ แห่ง 1 1,705,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 172,425,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 172,425,000              

งบลงทนุ 172,425,000              

ครุภณัฑ์ 18,278,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 16,990,000                   

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทอตุรดติถ์ คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ ชดุ 1 15,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 154,147,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 154,147,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นหนองกอก อ.เมอืง จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นนาลบัแลง อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 3,940,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นนายาง, บา้นในเมอืง อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นวงัแดง อ.ตรอน จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นบ่อพระ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.2028 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นบุ่งจกิ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 102

 - บา้นด่านแม่ค ามนั อ.ลบัแล จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 117

 - บา้นนาใหม่ อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 117

 - บา้นนาใหม่ อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 117

 - บา้นป่าแตว้ อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

1045 - บา้นหว้ยปลาดุก อ.เมอืง, ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

1045 - บา้นหว้ยปลาดุก อ.เมอืง, ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

1341 - บา้นท่าเรือ อ.ท่าปลา จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.5003 แยกทางหลวงชนบท อต.

2014 - บา้นนายาง, บา้นโคน, บา้นวงัพะเนียด อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.5003 แยกทางหลวงชนบท อต.

2014 - บา้นนายาง, บา้นโคน, บา้นวงัพะเนียด อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.5054 แยกทางหลวงชนบท อต.

4009 - บา้นปากปาด อ.ท่าปลา จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.5054 แยกทางหลวงชนบท อต.

4009 - บา้นปากปาด อ.ท่าปลา จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.5059 แยกทางหลวงชนบท อต.

4056 - บา้นเขาสกั อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 117

 - บา้นป่าแตว้ อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 9,700,000                    



22 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

1045 - บา้นปากทบั อ.ท่าปลา จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 

1045 - อทุยานล าน า้น่าน อ.ท่าปลา จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นแก่ง อ.ตรอน จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

1045 - บา้นไร่ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 

1268 - หว้ยหมกีดั อ.น า้ปาด จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 5,357,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 102

 - บา้นด่านแม่ค ามนั อ.ลบัแล จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 4,310,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อต.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 11 -

 บา้นแก่ง อ.ตรอน จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทอตุรดติถ์ กม. 322 23,430,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 13,038,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 11,492,000                

งบลงทนุ 11,492,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,492,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,492,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.2014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นนายาง - บา้นในเมอืง อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1045 - บา้นปากทบั อ.ท่าปลา จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 442,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1041 - บา้นม่อนดนิแดง อ.เมอืง จ.อตุรดติถ์ แห่ง 2 486,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.5003 แยกทาง

หลวงชนบท อต.2014 - บา้นนายาง - บา้นโคน - บา้นวงัพะเนียด อ.พชิยั จ. แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.4018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1204 - บา้นเกาะใต ้อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.4019 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1204 - บา้นฟ้าเรือง อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,027,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.4058 แยกทาง

หลวงหมายเลข 1324 - บา้นนาใหม่ อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,072,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.2036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นนาลบัแลง อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,205,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.2001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นหนองกอก อ.เมอืง, ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.2014 แยกทาง

หลวงหมายเลข 11 - บา้นนายาง - บา้นในเมอืง อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,293,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อต.3055 แยกทาง

หลวงหมายเลข 117 - บา้นวงัโป่ง อ.เมอืง จ.อตุรดติถ์ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,614,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    
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รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดติถ)์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,046,900                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 170,879,200               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 8,652,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,652,000                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 8,652,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 8,652,000                 

งบลงทนุ 8,652,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,652,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,652,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั แห่ง 1 8,652,000                    

กรมทรพัยากรน า้ 56,500,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 56,500,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 56,500,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 56,500,000                

งบลงทนุ 56,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,500,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 56,500,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองล าช า  บา้นบงึพาด หมู่ที่ 7  ต าบลหาด

สองแคว  อ าเภอตรอน  จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้คลองชะโด  บา้นคลองละมงุ หมู่ที่ 4

  ต าบลไร่ออ้ย  อ าเภอพชิยั  จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองพระแล  บา้นป่าเผอืก หมู่ที่ 1  ต าบล

ทุ่งย ัง้  อ าเภอลบัแล  จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบวัแดง  บา้นหาดสองแคว หมู่ที่ 1  

ต าบลหาดสองแคว  อ าเภอตรอน  จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึบวั  บา้นท่าดนิขาว หมู่ที่ 6  ต าบลน า้อ่าง 

 อ าเภอตรอน  จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึพาด ช่วง 2  หมู่ที่ 1,2,3,6,7  ต าบลหาด

สองแคว  อ าเภอตรอน  จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 15,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 11,333,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 11,333,800                

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 9,893,800                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,001,400                 

งบลงทนุ 1,001,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,001,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,001,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นป่ากะพี้  หมู่ที่ 4 ต าบล

ท่ามะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นช าสอง  หมู่ที่ 6 ต าบล

ท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นทา้ยคุง้  หมู่ที่ 3 ต าบล

พญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 1,341,200                 

งบลงทนุ 1,341,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,341,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,341,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นไผ่ลอ้ม หมู่ที่ 1 ต าบลไผ่

ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นไผ่เขยีว หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่

ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงสระแกว้ใต ้หมู่ที่ 5 ต าบล

ไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงสระแกว้เหนือ หมู่ที่ 4 

ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 7,551,200                 

งบลงทนุ 7,551,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,551,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,551,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นปากคลอง หมู่ที1่ ต าบลคอรุม แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นช าสอง หมู่ที6่ ต าบลท่าสกั อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวงัส าโม หมู่ที2่ ต าบลบา้นดารา แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทา้ยคุง้ หมู่ที3่ ต าบลพญาแมน แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,440,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,440,000                 

งบลงทนุ 1,440,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,440,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเต่าไห หมู่ที่ 3 ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นช าสอง หมู่ที่ 6 ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองเจริญ หมู่ที่ 10 ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่าสกั หมู่ที่ 1 ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นรอ้งมะแพบ หมู่ที่ 7 ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 25,666,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 10,243,800                

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 9,997,800                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 5,576,800                 

งบลงทนุ 5,576,800                 

ครุภณัฑ์ 1,861,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัอตุรดติถ์ คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,715,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,715,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอตุรดติถ์ กโิลเมตร 120 616,800                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัอตุรดติถ์ กลา้ 30000 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 600 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 50 259,000                      

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 2,838,400                 

งบลงทนุ 2,838,400                 

ครุภณัฑ์ 2,838,400                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,838,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าเขตหา้มลา่สตัวป่์า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 2,838,400                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 1,582,600                 

งบลงทนุ 1,582,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,582,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,582,600                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอตุรดติถ์ กโิลเมตร 90 462,600                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 14 1,120,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 246,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 246,000                   

งบลงทนุ 246,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 246,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 246,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอตุรดติถ์ ระวาง 41 246,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,630,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 6,630,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 6,630,000                 

งบลงทนุ 6,630,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,630,000                    



26 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,630,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 1700 6,630,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 669,000                   

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 669,000                   

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคเหนือ) 669,000                   

งบลงทนุ 669,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 669,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 669,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัอตุรดติถ์ กลา้ 110000 319,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,124,100                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 8,124,100                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 4,047,200                 

งบลงทนุ 4,047,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,047,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,754,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งภายในส านกังานเขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป่์าแม่จริม จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 165,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งภายในหน่วยพทิกัษป่์า

หว้ยขาม เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่จริม จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 117,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งภายในหน่วยพทิกัษป่์าช า

บอน เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าแม่จริม จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 116,800                      

รายการระดบัที1่:  ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการอทุยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ 

จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการหน่วยพทิกัษอ์ทุยานแห่งชาติ 

อทุยานแห่งชาติตน้สกัใหญ่ จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั อทุยาน

แห่งชาติตน้สกัใหญ่ จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 อทุยาน

แห่งชาติตน้สกัใหญ่ จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,292,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอตุรดติถ์ กโิลเมตร 430 2,210,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัอตุรดติถ์ กโิลเมตร 16 82,200                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 4,076,900                 

งบลงทนุ 4,076,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,076,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,076,900                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 100000 290,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 900 441,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 1810 1,846,200                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 1477 723,700                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 100 70,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 600 612,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 100 47,000                        
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รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 100 47,000                        

กรมป่าไม ้ 68,726,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,524,800                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 657,000                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 657,000                   

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอตุรดติถ์ กโิลเมตร 50 257,000                      

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 8 400,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 2,867,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 616,800                   

งบลงทนุ 616,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 616,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 616,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอตุรดติถ์ กโิลเมตร 120 616,800                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 2,251,000                 

งบลงทนุ 1,479,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,479,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,479,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอตุรดติถ์ กลา้ 510000 1,479,000                    

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 632,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัอตุรดติถ์ หมู่บา้น 36 432,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัอตุรดติถ์ หมู่บา้น 10 200,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 42,241,900                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 42,241,900                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 39,255,900                

งบด าเนินงาน 1,624,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,624,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 1,321,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 103,200                      

งบลงทนุ 37,231,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,231,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 37,231,000                   

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัอตุรดติถ์ กลา้ 1140000 1,881,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 3000 11,700,000                   
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รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 330 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 4000 22,000,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัอตุรดติถ์ หมู่บา้น 8 400,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 2,986,000                 

งบด าเนินงาน 2,286,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,286,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 101,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 212,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 81,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 200,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,520,000                    

งบอดุหนุน 700,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 10 700,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 22,959,800                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 22,959,800                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 829,000                   

งบลงทนุ 829,000                   

ครุภณัฑ์ 829,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัอตุรดติถ์ คนั 1 829,000                      

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 3,395,100                 

งบลงทนุ 3,395,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,395,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,395,100                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอตุรดติถ์ กลา้ 190000 551,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัอตุรดติถ์ กลา้ 450000 742,500                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอตุรดติถ์ กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 930 883,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 1100 539,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 565 576,300                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 18,735,700                

งบลงทนุ 18,735,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,735,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 405,600                      

รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไม ้ขนาด 30 x 30 เมตร จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 405,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,330,100                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอตุรดติถ์ กลา้ 534000 1,548,600                    
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รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอตุรดติถ์ กโิลเมตร 127 652,800                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 140 133,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 10701 5,243,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 9990 10,189,800                   

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัอตุรดติถ์ กลา้ 74000 562,400                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 848,000                   

ส านกังานสถติแิหง่ชาติ 848,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 848,000                   

ขอ้มลูสถติิ 848,000                   

จดัท าขอ้มลูสถติดิว้ยวธิสี  ารวจ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็  

ส านกังานสถติิจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั คนั 1 848,000                      

กระทรวงมหำดไทย 324,914,300               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 6,028,000                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 228,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 228,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 228,000                   

งบรายจ่ายอื่น 228,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 228,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,960,000                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,960,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 1,460,000                 

งบลงทนุ 1,460,000                 

ครุภณัฑ์ 1,460,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,460,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 1,460,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 11,289,700                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 1,920,000                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 1,920,000                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 1,920,000                 

งบลงทนุ 1,920,000                 

ครุภณัฑ์ 1,920,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน คนั 1 1,920,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 9,069,700                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 9,069,700                 

การบริหารงานอ าเภอ 9,069,700                 

งบลงทนุ 9,069,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,069,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,374,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหนา้ที่วา่การอ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 484,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงนอนและโรงจอดรถกองรอ้ย อส.อ าเภอน า้ปาด

 จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 391,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในที่วา่การอ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,574,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 715,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 859,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,091,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 259,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 842,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,990,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,030,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั แห่ง 1 828,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ที่วา่การอ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั แห่ง 1 298,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกฬีาบริเวณหอประชมุอ าเภอลบัแล จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธงพรอ้มลานบริเวณหอประชมุอ าเภอลบัแล 

จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 456,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหอประชมุอ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 338,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 300,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 300,000                   

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 5 สาขาจงัหวดัอตุรดติถ ์อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ แห่ง 1 300,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 921,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 921,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 921,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 921,000                   

งบลงทนุ 921,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 921,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 921,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอ

น า้ปาด ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอพชิยั  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 528,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอตรอน  ต าบลวงัแดง

 อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 163,000                      

กรมทีด่นิ 193,600                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 193,600                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 193,600                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 92,000                     

งบลงทนุ 92,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 92,000                        

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 92,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร   ต าบลท่าอฐิ 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 92,000                        

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 101,600                   

งบลงทนุ 101,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 101,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 101,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 101,600                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 64,600,900                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 64,600,900                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 64,600,900                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 64,600,900                
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งบลงทนุ 64,600,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,600,900                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,600,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมคลองริด บา้นวงัสสูีบ หมู่ที่ 1 ต าบล

งิ้วงาม อ าเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 652 เมตร แห่ง 1 16,095,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน บริเวณหลงัโรงเรียนพชิยั 

หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 5 บา้นวงัพะเนียด ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์

 ความยาว 735 เมตร แห่ง 1 16,415,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 1 บา้นหนา้พระธาตุ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 435 เมตร แห่ง 1 11,783,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 3 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 250 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้น่าน หมู่ที่ 4 ต าบลหาดสองแคว

 อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 450 เมตร แห่ง 1 11,289,600                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 241,881,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 794,700                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 794,700                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 794,700                   

งบลงทนุ 794,700                   

ครุภณัฑ์ 794,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 198,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 9 198,900                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ตู ้ 9 38,700                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ตู ้ 9 49,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 18 30,600                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์

จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 9 26,100                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 18 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 9 595,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 9 81,000                        
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รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอ ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ เครื่อง 18 104,400                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 240,588,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,846,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,846,000                

งบอดุหนุน 20,846,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,846,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 20,846,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร  ยาว 45 

เมตร บา้นเนินสูง หมู่ที่ 5 ต าบลจริม เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร ชมุชนศรีเมอืงพชิยั หมู่ที่ 3 ต าบลในเมอืง เทศบาลต าบลในเมอืง 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,582,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นคลองเรียงงาม หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นโคน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,288,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร 

บา้นชายเขาบก  หมู่ที่ 2 ต าบลนานกกก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาน

กกก อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,388,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 40 เมตร 

ยาว 60 เมตร บา้นน า้หมนักลาง หมู่ที่ 3 ต าบลน า้หมนั องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,368,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง  22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นท่าทอง หมู่ที่ 2 ต าบลวงักะพี้ เทศบาลต าบลวงักะพี้ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,930,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นหนา้พระธาตุ หมู่ที่ 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมอืง ต าบล

ในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ความยาว 

45 เมตร  บา้นวงัยาง  หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลผาจกุ ต าบลผาจกุ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,990,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 55,940,700                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 17,051,000                

งบอดุหนุน 17,051,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,051,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 17,051,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็น า้ลอก (ปากฮอก) 

หมู่ที่ 4 บา้นน า้ลอก ต าบลบ่อทอง สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 

เมตร กวา้ง 16 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสน แห่ง 1 596,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้หว้ยภูนก หมู่ที่ 1 ต.ท่าปลา 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,242 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลท่าปลา 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุบ่อน า้ตื้น หมู่ที่ 1,6,8 ต าบลท่าปลา ปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ลูกบาศกเ์มตร{{LF}} เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอ

ท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 523,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ประปา หมู่ที่ 5 บา้นผาเลอืด ต าบลผา

เลอืด เทศบาลต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,160,000                    

รายการระดบัที2่: ฟ้ืนฟูอ่างเกบ็น า้บริเวณขา้งวดัหาดลา้เหนือ หมู่ที่ 3 

บา้นร่วมใจ ต าบลร่วมจติ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 50,300 ลูกบาศก์

เมตร เทศบาลต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,960,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บา้นนาตน้

โพธิ์ ต าบลน า้หมนั กวา้ง 25 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้หมนั 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 593,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยผกัหอม (ขดุลอกทา้ยอ่างระยะที่

 2) หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยไผ่ ต าบลบ่อเบี้ย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,282

 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและระบบกรองน า้ประปาบาดาล 

หมู่ที่ 9 บา้นปางไฮ ต าบลบ่อเบี้ย กวา้ง 5 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,025,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุสระกกัเกบ็น า้ หมู่ที่ 2 บา้นวงัยาง ต าบลผาจกุ 

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 51,242 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลผาจกุ 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 

บา้นตีนศาล - นาตอง ต าบลแม่พูล

 เทศบาลต าบลหวัดง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 3,338,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมประตูฝายน า้ลน้ และเสริมคนัฝาย

แม่พูล หมู่ที่ 10 ต าบลแม่พูล เทศบาลต าบลหวัดง อ าเภอลบัแล จงัหวดั แห่ง 1 1,856,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 38,889,700                

งบอดุหนุน 38,889,700                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,889,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 38,889,700                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้บริเวณเพนียด หมู่ที่ 5 บา้นหมู่หา้สามคัคี ต าบลบา้นแก่ง  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,851,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

ที่ต ัง้บริเวณงานตากขา้ว หมู่ที่ 9 บา้นหนองบวัแดง ต าบลบา้นแก่ง  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,909,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นน า้พี้ ต าบลน า้พี้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้พี้ อ  าเภอทอง

แสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 3,638,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นหวับงึ ต าบลท่ามะเฟือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 5 บา้นหาดก าแพง ต าบลบา้นโคน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 7 บา้นไร่เจริญ ต าบลบา้นโคน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,270,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ซอย 7 บา้นเกาะ ต าบลบา้นดารา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บา้นเกาะฝัง่ตะวนัตก ต าบลบา้นดารา 

        องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 570,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 พรอ้มโรงกรองน า้และถงัตกตะกอนขนาด 50 ลูกบาศกเ์มตรต่อช ัว่โมง 

หมู่ที่ 4 บา้นเกาะไทย ต าบลป่าเซา่   เทศบาลต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นคอวงั ต าบลวงักะพี้  เทศบาลต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,116,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นป่าเถือ่น ต าบลวงักะพี้  เทศบาลต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,116,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นด่านแม่ค ามนักลาง ต าบลด่านแม่ค ามนั ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นด่านแม่ค ามนั ต าบลด่านแม่ค ามนั ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นชายเขาบก ต าบลนานกกก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาน

กกก อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,454,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10,5,11 บา้นทอ้ง

ลบัแลพฒันา, บา้นทุ่งเอี้ยง, บา้นทุ่งพฒันา ต าบลฝายหลวง  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,746,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,995,500                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,995,500                 

งบอดุหนุน 1,995,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,995,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,995,500                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตรอน 

เทศบาลต าบลตรอน อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบา้นแก่ง เทศบาลต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอ่ยสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอ่ยสูง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้อ่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้อ่าง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัแดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

แสนขนั เทศบาลต าบลทองแสนขนั อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัขวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลผกัขวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาป่า

คาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแพะ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าไม ้

เนินสะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

งาม เทศบาลต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

พรา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้หมนั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผาเลอืด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

ร่วมจติ  เทศบาลต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าปลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าปลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

นากล า่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ไผ่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ปากปาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        



37 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

ไกรลาศวทิยาคม เทศบาลต าบลน า้ปาด อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเด่น

เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเด่นเหลก็ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยมุ่น

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โคกเหนือ เทศบาลต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปางคอม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นม่วง

เจด็ตน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอรุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะเฟือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะเฟือง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าสกั 

เทศบาลต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายาง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาอนิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลอง

ละวาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดารา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดารา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ดอนโพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

พญาแมน องคก์ารบริหารส่วนต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ออ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ออ้ย ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใน

เมอืง เทศบาลต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หว้ยลกึ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

สองหอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลด่านนาขาม เทศบาลต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อรุณรุ่ง 

เทศบาลเมอืงอตุรดติถ ์อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุฝาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุฝาง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลคุง้ตะเภา 1 (ป่าขนุนราษฎรอ์ปุถมัภ)์ เทศบาลต าบลคุง้

ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัถ า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้ฉลอง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค่าย

พชิยัดาบหกั เทศบาลต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลน า้ริด เทศบาลต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นด่าน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบงึ

หลกั เทศบาลต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

หมู เทศบาลต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หาดงิ้ว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวงั

กะพี้ เทศบาลต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลบา้นเกาะ เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็งิ้วงาม 

เทศบาลต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลทุ่งย ัง้ เทศบาลต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลหวัดง เทศบาลต าบลหวัดง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัน า้ใส

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ด่านแม่

ค ามนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตลิง่ต า่ 

เทศบาลต าบลพระเสด็จ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาน

กกก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานกกก อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายหลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายหลวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวดัเกษม

จติตาราม เทศบาลเมอืงอตุรดติถ ์อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  โรงเรียนอนุบาลเมอืง

อตุรดติถ ์เทศบาลต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 2,921,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 2,921,000                 

งบอดุหนุน 2,921,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,921,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 1,775,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 1,775,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดั คนั 1 510,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด คนั 1 510,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั คนั 1 755,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 1,146,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 1,146,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่พูล อ าเภอลบั คนั 1 1,146,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 158,885,000              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 136,967,000              

งบอดุหนุน 136,967,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 136,967,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 136,967,000                 

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวทอ้งถิน่ อต.ถ50-001 สายบา้นแก่ง - บา้นช าทอง หมู่ที่ 8 บา้นช าทอง

 ต าบลบา้นแก่ง จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,374 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 6,406,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อต.ถ.48-007 สายบา้นปางคอ้ - บา้นน า้ลอก B หมู่ที่ 13 บา้นน า้

ลอก ต าบลบ่อทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 549 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอทอง สาย 1 1,362,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อต.ถ.48-026 บา้นแสนขนั - บา้นวงัเบน หมู่ที่ 1 บา้นแสนขนั 

ต าบลบ่อทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 3,356,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.59-002 บา้นวงัปรากฎ หมู่ที่ 1,2,9 ต าบลป่า

คาย จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,903 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 1,094,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.47-001 สายบา้นวงัพะเนียด หมู่ที่ 5 ต าบล

ในเมอืง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,752 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 3,833,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อต.ถ.55-005สายหนองปลอ้ง หมู่ที่ 7 บา้นเกาะเหนือ ต าบลดารา กวา้ง 

5 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.25 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 4,743,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.65-001 สายบา้นดง - บา้นพญาแมน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 

2,3,4,7 ต าบลพญาแมน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,555 เมตร หนา 0.04 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 1,987,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.65-004 สาย แยก ทล.117 - กลางบา้นดง ช่วงที่ 1 

หมู่ที่ 2,3,4,7 ต าบลพญาแมน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 2,023,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.70-001 สายบา้นหว้ยซึ้ง หมู่ที่ 8 บา้นคลอง

วดัไพร ต าบลไร่ออ้ย กวา้ง 7 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.04 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 1,239,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.66-002 สายบา้นฟากท่า - บา้นโพนธาตุ หมู่ที่ 6 

ต าบลฟากท่า กวา้ง 6เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.05 เมตร   องคก์าร

บริหารส่วนต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 1,636,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.60-003 บา้นหนองกลาย - บา้นบงึหลกั หมู่ที่ 5,6 

ต าบลป่าเซา่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,492 ตารางเมตร เทศบาลต าบลป่าเซา่ 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 1,052,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.13-011 จากบา้น พ.อ.เอเชยี วงคส์วสัดิ์ หมู่

ที่ 9 - บา้นนายสมคัร ลอยลอม หมู่ที่ 7 ต าบลน า้ริด มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

8,060 ตารางเมตร เทศบาลต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั สาย 1 1,870,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.60-004 สายบา้นบงึหลกั หมู่ที่ 6 บา้นบงึหลกั ต าบล

ป่าเซา่ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 5,878.78 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 1,470,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.21-002 สายเลยีบทางรถไฟฝัง่ตะวนัออก 

หมู่ที่ 5,8 ต าบลวงักะพี้ กวา้ง 7 เมตร ยาว 3,820 เมตร หนา 0.04 เมตร 

เทศบาลต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 6,340,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัสายทาง อต.ถ.

26-007 สายฟารม์หมูบลัลงัคฟ์ารม์ หมู่ที่ 2 บา้นหว้ยภูนก ต าบลขนุฝาง 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,890 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลขนุฝาง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 3,255,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อต.ถ.75-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 1045 - บา้นปากสงิห์

 หมู่ที่ 6,7 ต าบลแสนตอ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 22,492 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 7,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6,7,8,10 ต าบลทุ่งย ัง้ กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 3,702 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลพระเสด็จ อ าเภอลบัแล สาย 1 9,993,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.80-004 สายบา้นหาดสองแคว - บา้น

บงึพาด หมู่ที่ 3,6 ต าบลหาดสองแคว กวา้ง 6  เมตร ยาว 718 เมตร 

หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 2,535,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.80-002 สายบา้นแหลมคูณ - บา้นชมุ

ทาง หมู่ที่ 5,6 ต าบลหาดสองแคว กวา้ง  6  เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา

 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาด

สองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 9,232,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.69-003 บา้นใหม่พฒันา - บา้นหนองโบสถ ์หมู่ที่ 11 

ต าบลร่วมจติ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.69-005 สายบา้นแดนทอง - บา้นหนองโบสถ ์หมู่ที่ 8

 ต าบลร่วมจติ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อต.ถ.43-001 สายหว้ยเดื่อ - บา้นเพยี หมู่ที่ 3 ต าบลน า้ไผ่ 

จ านวน 5 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 28,278 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 9,995,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.1-056 บา้นดอนโพธิ์ ต าบลบา้นหมอ้ - 

บา้นฟากบงึ ต าบลนาอนิ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,656 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัอตุรดติถ ์อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.1-049 สายบา้นหมอ้ ต าบลบา้นหมอ้ - 

บา้นโคน ต าบลบา้นโคน มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,510 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัอตุรดติถ ์อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 9,386,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตถนน 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.4-0011 สายเลศิชยั – เลศิชยั หมู่ที่ 4 บา้น

เลศิชยั ต าบลจริม มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,840 ตารางเมตร เทศบาลต าบลจ

ริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 3,204,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางเสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัท์

ติกตอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.32-003 สายบา้นน า้สงิหเ์หนือ -

 บา้นน า้สงิหใ์ต ้หมู่ที่ 4-5 ต าบลท่าปลา มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,224 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดั สาย 1 2,593,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.38-001 สายบา้นน า้พรา้ - บา้นหว้ยพญา ต าบล

นางพญา จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 15,187.50 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 5,930,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

หมอ้ - ฟากบงึ หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นหมอ้ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,525 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั สาย 1 4,554,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.3-0005 สายทางบา้นบ่อพระ - บา้นหาดเสอืเตน้ 

หมู่ที่ 6 บา้นหาดเสอืเตน้ ต าบลคุง้ตะเภา กวา้ง 8.00 เมตรยาว 0.630 

กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ สาย 1 2,158,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมถนนผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อต.ถ.3-00011 สายทางอมุาเทว ีหมู่ที่ 4 บา้นคุง้ตะเภา 

ต าบลคุง้ตะเภา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 0.474 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร 

เทศบาลต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 719,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

 สายทางบา้นคลองนาพง หมู่ที่ 7 ถงึ บา้นม่อนหนิขาว หมู่ที่ 10 ต าบลผา

จกุ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 807 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบล

ผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ สาย 1 2,580,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

บา้นม่อนนางแหลม หมู่ที่ 4 บา้นม่อนป่างิ้ว ต าบลฝายหลวง มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 16,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายหลวง อ าเภอ สาย 1 9,443,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 2,470,000                 

งบอดุหนุน 2,470,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,470,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลฟากท่า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 2,470,000                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 19,448,000                

งบอดุหนุน 19,448,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,448,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 19,448,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัสะโม 2

 หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นดารา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั แห่ง 1 1,562,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบงึ หมู่ที่ 1

 ต าบลพญาแมน องคก์ารบริหารส่วนต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 2,295,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า บา้นทา้ยวดั

พญาปนัแดน หมู่ที่ 3 ต าบลพญาแมน องคก์ารบริหารส่วนต าบลพญา

แมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,960,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัผกัรุง 

หมู่ที่ 3 ต าบลไร่ออ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั แห่ง 1 572,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัตอ หมู่ที่

 7 ต าบลไร่ออ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 572,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหวัทุ่ง หมู่

ที่ 3 ต าบลบา้นเสี้ยว องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า แห่ง 1 171,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัออ้ หมู่ที่

 4 ต าบลบา้นเสี้ยว องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า แห่ง 1 644,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหว้ยไข่

เขยีด - วงักอง หมู่ที่ 7 ต าบลสองคอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสอง

คอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,878,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัโป่ง 2 

หมู่ที่ 7 ต าบลวงักะพี้ เทศบาลต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั แห่ง 1 1,623,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัโป่ง หมู่

ที่ 8 ต าบลวงักะพี้ เทศบาลต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั แห่ง 1 4,332,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหาดกรวด

 หมู่ที่ 6 ต าบลท่ามะเฟือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอ แห่ง 1 1,805,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัสะโม 1

 หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นดารา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั แห่ง 1 2,034,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 498,200                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 498,200                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ครุภณัฑ์ 360,000                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบล

ท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 3 360,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 138,200                   

งบลงทนุ 138,200                   

ครุภณัฑ์ 138,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 138,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่า

อฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 4 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 4 15,200                        

กระทรวงยตุธิรรม 3,239,300                 

กรมคุมประพฤติ 155,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 155,800                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 155,800                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 155,800                   

งบลงทนุ 155,800                   

ครุภณัฑ์ 155,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบล

ท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์

จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 3,083,500                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      
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รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 449,800                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,549,000                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,549,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,549,000                 

งบลงทนุ 2,549,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,549,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,549,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

อตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,549,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 84,700                     

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 60,000                     

ควบคุมผูต้อ้งขงั 60,000                     

งบลงทนุ 60,000                     

ครุภณัฑ์ 60,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 39,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 12 ช่อง เรือนจ า

จงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 5 39,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 21,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมเพดาน 56 น้ิว เรือนจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่า

อฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 10 21,000                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 24,700                     

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 24,700                     

งบลงทนุ 24,700                     

ครุภณัฑ์ 24,700                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 24,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง เรือนจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 24,700                        

กระทรวงแรงงำน 717,600                   

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 339,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 339,100                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 339,100                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 339,100                   

งบลงทนุ 339,100                   

ครุภณัฑ์ 339,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 191,200                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัหอ้งประชมุ  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

อตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานแรงงานจงัหวดั

อตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร  

ส านกังานแรงงานจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ใบ 1 5,200                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 111,900                      
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รายการระดบัที1่: ชดุผา้ม่าน  ส านกังานแรงงานจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่า

อฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้รอ้นไฟฟ้า  ส านกังานแรงงานจงัหวดัอตุรดติถ ์ 

ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 11,900                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยวดีโีอ ส านกังานแรงงานจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบล

ท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 1 30,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีงขนาดพกพา ส านกังานแรงงานจงัหวดั

อตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 6,000                         

กรมการจดัหางาน 378,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 308,400                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 113,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 7,400                      

งบด าเนินงาน 7,400                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กระทรวงวฒันธรรม 267,800                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 267,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 267,800                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 267,800                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 66,000                     

งบลงทนุ 66,000                     

ครุภณัฑ์ 66,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 66,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซล พรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 2 66,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 201,800                   

งบลงทนุ 201,800                   

ครุภณัฑ์ 201,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 201,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 3 59,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 3 77,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ เครื่อง 2 15,400                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,131,983,714            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 117,930,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 681,300                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 681,300                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 681,300                   

งบรายจ่ายอื่น 681,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 681,300                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 17,420,400                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 17,420,400                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 4,691,800                 

งบอดุหนุน 4,691,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,691,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 2,347,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 2,344,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 12,728,600                

งบอดุหนุน 12,728,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,728,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 6,060,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 6,668,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 432,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 432,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 432,000                   

งบรายจ่ายอื่น 432,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 432,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 90,531,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 90,531,000                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 12,971,300                



49 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

งบอดุหนุน 12,971,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,971,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,019,300                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,116,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 8,835,500                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 77,559,700                

งบอดุหนุน 77,559,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 77,559,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 66,879,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,534,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,053,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,005,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,086,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,865,700                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 5,842,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 5,842,500                 

งบลงทนุ 5,842,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ์

 ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ์

 ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์

 จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ์

 ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์

 จงัหวดัอตุรดติถ์ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,579,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,409,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนเสริมผวิทางลาดยางส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอตุรดติถ ์  ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 554,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ์

   ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 532,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ์

   ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 323,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,170,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้หญงิส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์

  ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ชายส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ 

 ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ 

 ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 1,064,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์    

ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธงส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์  

ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 753,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ เครื่อง 2 32,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติด์ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ์

 ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 1,447,400                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 1,447,400                 

งบอดุหนุน 1,447,400                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 846,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 1 846,500                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารโดม ค่ายลูกเสอืจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบล

งิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 846,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,900                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 1 600,900                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งโรงอาหาร ค่ายลูกเสอืจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบล

งิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 600,900                      

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 720,100                   

จดัการศึกษานอกระบบ 720,100                   

งบลงทนุ 720,100                   

ครุภณัฑ์ 33,600                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 33,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ระบบประปา ส านกังาน กศน.จงัหวดัอตุรดติถ์

 ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 33,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 686,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 378,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารพสัดุ ส านกังาน กศน.จงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 304,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารพสัดุ  ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชพีราษฎร

ไทยบริเวณชายแดนอตุรดติถ ์ ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดั แห่ง 1 74,500                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกั ส านกังาน กศน.จงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 308,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 62,000                     

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 62,000                     

งบลงทนุ 62,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 62,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 62,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอท่า

ปลา ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 62,000                        
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 223,987,514              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,268,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,268,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,268,154                 

งบด าเนินงาน 1,268,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,268,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,268,154                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 132,265,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 127,617,900              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 127,617,900              

งบอดุหนุน 127,617,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 127,617,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 29035 127,617,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 29035 17,919,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 29035 9,992,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 29035 10,284,000                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 29035 14,671,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 29035 74,749,800                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 4,647,300                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 2,047,300                 

งบลงทนุ 2,047,300                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัถ า้ ต าบลถ า้ฉลอง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนน า้ริดราษฎรบ์  ารุง ต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัดนิ ต าบลวงัดนิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนทุ่งกะโลว่ทิยา ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนแสนตอวทิยา ต าบลแสนตอ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,047,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,047,300                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัถ า้ ต าบลถ า้ฉลอง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์

 จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนน า้ริดราษฎรบ์  ารุง ต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 331,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัดนิ ต าบลวงัดนิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์

จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 356,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 2,600,000                 
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งบลงทนุ 2,600,000                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยปลาดุก ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคะนึง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองกะพ ัว้ ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโรงหมอ้มติรภาพที่ 75 ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึท่ายวน ต าบลคอรุม อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโรงมา้ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเต่าไหเหนือ ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอกไม ้ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัส าโม ต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกวาง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแหลมนกแกว้ ต าบลนาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช าหน่ึง ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนา้พระธาตุ ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช าตก ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองกะช ีต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดทบัยา ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคุง้ยาง ต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อพระ ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัศรีธาราม ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเซา่(ประชานุสรณ์) ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัยาราม ต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรอ์ปุถมัภส์าขาหนองน า้เขยีว ต าบลบา้นด่านนา

ขาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรอ์ปุถมัภส์าขาหนองน า้เขยีว ต าบลบา้นด่านนา

ขาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ไคร ้ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรด์ าริ ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัช่องลม ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนานอ้ยวทิยา ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ลอ้มสามคัคี ต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเด่นด่าน ต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งเศรษฐ ีต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซา่นสามคัคี ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีวทิยา ต าบลวงัดนิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอยแกว้ ต าบลแสนตอ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคุง้วารี ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าทอง(นิมมานโกวทิพทิยา) ต าบลวงักะพี้ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรอ์  านวย ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนม่อนดนิแดงวทิยาคม ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโป่ง ต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุง้ตะเภา ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัใหม(่ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหาดกรวด อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนป่ากลว้ยเสริมวทิยา ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎรอ์ทุศิวทิยา) ต าบลป่าเซา่ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดเสอืเตน้ ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมติรภาพ 39(ส.ท.ถนอม อปุระอนุสรณ์) ต าบลงิ้วงาม 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัหม(ูนิมมานโกวทิ) ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงชา้งด ีต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอปุถมัภ)์ ต าบลหาดกรวด อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ไผ่ ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแดง ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นงิ้วงาม ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาชนอทุศิ ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดงิ้ว ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนปางตน้ผึ้ง ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัหาด ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัคลองนาพง ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองป่าไร่ ต าบลวงัดนิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัผาจกัร ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยฉลอง ต าบลถ า้ฉลอง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงสระแกว้ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนสกั ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัใหม่ ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัดุม ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช าผกัหนาม ต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหอ้งสูง ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัน า้ใส ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาทะเล ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยใต ้ต าบลแม่พูล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนไผ่ลอ้มวทิยา ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสวา่ง ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทอ้งลบัแล(ธรรมเนตรโศภณ) ต าบลฝายหลวง 

อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองนาเกลอืวทิยา ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าน า้น่านสงเคราะห ์5 ต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเจริญราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าน า้น่านสงเคราะห ์4 ต าบลท่าปลา 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัหวัดอย ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตน้โพธิ์ ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าน า้น่านสงเคราะห ์2 ต าบลหาดลา้ 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนน า้สงิห(์สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะหท์ี7่8) ต าบลท่าปลา

 อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซ าบอ้ ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา่นดู่ ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคุรุประชาสรรคศึ์กษา ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสวา่งวทิย ์ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกิ่วเคียน ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ล ีต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยตา้วทิยา ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ตะ๊ ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแหว้ ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาผกัฮาด ต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเดื่อ ต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางเกลอื ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแมง ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ไคร ้ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ ต าบลเด่นเหลก็ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายขาว ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไผ่งามวทิยา ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งพาน ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นงอมมด ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้แพ ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยครัง่ ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเด่นชาติ ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงชมุ ต าบลนาขมุ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดันาขมุ ต าบลนาขมุ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห ์1 ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ลดัสามคัคี ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปางคอม ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัสมัพนัธ ์ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัมหาธาตุ ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปากไพร ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงักอง ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเดิ่น ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหน า่ ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโพธิ์ชยั ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่ตีนตก ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาไร่เดยีว ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแซง ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นช าบอน ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วดัวงัขวญัวนัครู 2503) ต าบลฟากท่า 

อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 89,556,160                

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 781,400                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 781,400                   

งบลงทนุ 781,400                   

ครุภณัฑ์ 781,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 60,900                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนไผ่งามวทิยา ต าบลท่าแฝก อ าเภอ

น า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนไผ่งาม

วทิยา ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 3 19,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนป่า

ก ัง้วทิยา ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 6,800                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนป่า

ก ัง้วทิยา ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 3 29,400                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดันาขมุ ต าบลนาขมุ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นน า้ล ีต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้ล ีต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยตา้วทิยา ต าบล

นางพญา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 625,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าอวน ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยแมง ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยโป่ง ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 106(บา้นนาบวั) ต าบลนาขมุ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วงชมุ ต าบลนาขมุ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้แพ ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลบา้นโคก ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

จอมแจง้ ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หาดทบัยา ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หลกัรอ้ย ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดารา ต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ามะปราง ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

พญาปนัแดน ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งป่ากระถนิ ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาไพร ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

โพธิ์ชยั ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ปากไพร ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 17 25,160                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

กอง ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยสูน ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสวน

หลวงสาธติสปจ.อตุรดติถ ์ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัวงั

หมู (นิมมานโกวทิ) ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซา่นสามคัคี ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นวงัหนิ ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยมุ่น ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนน า้พรา้

สามคัคี ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 33 52,140                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 78,133,760                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 58,353,900                

งบลงทนุ 58,353,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,353,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนชมุชนบา้นดง 

ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหลกัรอ้ย 

ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,824,200                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัวงักะพี้ (วเิชยีรประชานุกูล) ต าบลวงักะพี้ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัพญาปนัแดน ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองกวาง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 1,663,000                    

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

โรงมา้ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนด่านแม่ค ามนั ต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นในเมอืง ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลอตุรดติถ ์

ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 506,200                      

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

ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนพชิยัดาบหกั1 

ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นนาอซิาง ต าบล

นายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนชมุชนบา้นวงัหนิ 

ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหว้ยใต ้ต าบล

แม่พูล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นบงึพาด (นิคม

ราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัดอนสกั ต าบล

ฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นเด่นส าโรง 

ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 393,000                      

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

(ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลขอ่ยสูง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาแซง ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

โพธิ์ชยั ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลอตุรดติถ ์

ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 5,397,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,564,100                    

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนชมุชนบา้นดง ต าบล

พญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนชมุชนบา้นวงัหนิ ต าบล

วงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นโคน ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ช าสอง ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอนโพ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

วงัเบน (ภูธรอปุถมัภ)์ ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เด่นส าโรง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,245,300                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่ (เยาวชนประชาสงเคราะห)์ ต าบลวงัแดง 

อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 253,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดารา ต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 238,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนด่านแม่ค ามนั ต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล แห่ง 1 211,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัยาง ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั แห่ง 1 188,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนด่านวทิยา ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 170,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัอรญัญกิาราม ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรอ้งลกึ ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั แห่ง 1 142,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ แห่ง 1 138,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนสกั ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดั แห่ง 1 137,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดับรมธาตุ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดั แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวนหลวงสาธติสปจ.อตุรดติถ ์ต าบลป่าเซา่ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นในเมอืง ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสนขนั ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้พี้มติรภาพที่ 214 ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสน แห่ง 1 93,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแหลมนกแกว้ ต าบลนาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัผกัรุง ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้อ่าง (สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะหท์ี่ 163) 

ต าบลน า้อ่าง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวทิยา ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืง แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัพระฝาง ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ แห่ง 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดสองแคว ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกองโค ต าบลคอรุม อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนม่อนดนิแดงวทิยาคม ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืง แห่ง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกวาง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่ากะพี้ ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 30,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นเกาะ ต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัแม่เฉย ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 174,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแพะ ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั แห่ง 1 153,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึท่ายวน ต าบลคอรุม อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 137,400                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยใต ้ต าบลแม่พูล อ าเภอลบัแล จงัหวดั แห่ง 1 136,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนไผ่ลอ้มวทิยา ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาอนิวทิยาคม ต าบลนาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 120,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัทุ่งเศรษฐ ีต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัโป่งด ารงวทิย ์ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้สงิห ์(สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะหท์ี่ 78) ต าบลท่า

ปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าน า้น่านสงเคราะห ์3 ต าบลร่วมจติ

 อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าน า้น่านสงเคราะห ์1 ต าบลหาดลา้

 อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 260,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้ง ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 198,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรายขาว ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 171,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยสูน ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดั แห่ง 1 169,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้แพ ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั แห่ง 1 117,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห ์1 ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้น แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้หมนั ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 382,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางเกลอื ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงักอง ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดั แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจอมแจง้ ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์2 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนผาเลอืดวทิยาคาร ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัสมัพนัธ ์ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงิหค์อมพทิยา ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนไกรลาสวทิยาคม ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด แห่ง 1 249,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาไพร ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ลดัสามคัคี ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก แห่ง 1 296,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าน า้น่านสงเคราะห ์5 ต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแซง ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดั แห่ง 1 169,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสเีสยีดบ ารุง ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเด่นเหลก็ ต าบลเด่นเหลก็ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัมหาธาตุ ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเดื่อ ต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหน า่ ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดั แห่ง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกิ่วเคียน ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซ าบอ้ ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ตะ๊ ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากปาด ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัปากไพร ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ไคร ้ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยา่นดู่ ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดั แห่ง 1 165,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยครัง่ ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั แห่ง 1 109,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา แห่ง 1 251,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา แห่ง 1 118,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นงอมมด ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 80,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาผกัฮาด ต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์ชยั ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดั แห่ง 1 159,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 106(บา้นนาบวั) ต าบลนาขมุ อ าเภอบา้น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปางคอม ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่ตีนตก ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดั แห่ง 1 161,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงชมุ ต าบลนาขมุ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั แห่ง 1 109,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วดัวงัขวญัวนัครู 2503) ต าบลฟากท่า

 อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้พรา้สามคัคี ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 206,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไผ่งามวทิยา ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 80,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดันาขมุ ต าบลนาขมุ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั แห่ง 1 109,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าก ัง้วทิยา ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ล ีต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดั แห่ง 1 119,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,520,300                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นวงัแดง (สห

จติวทิยาคาร) ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 220,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนวงัโป่งด ารงวทิย ์ต าบล

ผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 483,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นป่ากะพี้ ต าบลท่า

มะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 570,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนพชิยัดาบหกั1 ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ แห่ง 1 78,200                        

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นงิ้วงาม ต าบลงิ้ว

งาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 167,300                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 10,913,240                

งบลงทนุ 10,913,240                

ครุภณัฑ์ 10,913,240                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,995,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นฟากบงึ ต าบลนาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นเหลา่ป่าสา 

ต าบลขนุฝาง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัคลองนาพง 

ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนชมุชนบา้นดง 

ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนชมุชนไผ่ลอ้มวทิยา

 ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 14,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นนาตน้โพธิ์ 

ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล า

น า้น่านสงเคราะห ์1 ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบงึพาด (นิคมราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบล

หาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นช าทอง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นแก่ง (ไกรสรพงษส์งเคราะห)์ 

ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัแม่เฉย ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัอรญัญกิาราม ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแสนขนั ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสน เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

โรงเรียนบา้นกองโค ต าบลคอรุม อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนม่อนดนิแดง

วทิยาคม ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง

ล าน า้น่านสงเคราะห ์3 ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดารา ต าบล

บา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดนิแดง 

ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัไร่ออ้ย ต าบล

ไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแหลมถอ่น

สามคัคี ต าบลขอ่ยสูง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาป่าคาย 

ต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัปรากฏ 

(ประชานุกูล) ต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 64,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง

ล าน า้น่านสงเคราะห ์3 ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนด่านวทิยา 

ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัถ า้ ต าบล

ถ า้ฉลอง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนวดัทุ่งเศรษฐ ี

ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นรอ้งลกึ 

ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลไทยรฐั

วทิยา5 (วดัตลิง่ต า่) ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นงิ้วงาม ต าบล

งิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 51,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลชมุชนหวั

ดง ต าบลแม่พูล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 4 228,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยทราย 

ต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนพชิยัดาบหกั1 ต าบลท่าเสา 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเหลา่ป่าสา ต าบลขนุฝาง 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัสงิหศ์รีสวา่ง ต าบลแสนตอ 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม ต าบลบา้น

โคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนา้พระธาตุ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นปากคลอง ต าบลคอรุม 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นขอ่ยสูง ต าบลขอ่ยสูง 

อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 42,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นท่าอวน ต าบลวงัแดง 

อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัแดง (สหจติวทิยาคาร) 

ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดับา้นใหม่ ต าบลวงัแดง 

อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลน า้อ่าง อ าเภอต

รอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นไชยมงคล ต าบลน า้อ่าง 

อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นรอ้งลกึ ต าบลผกัขวง อ าเภอ

ทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นฝาย อ าเภอ

น า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนน า้ริดราษฎรบ์  ารุง ต าบลน า้ริด 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 4 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัวงัยาง ต าบลผาจกุ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนสามคัคีวทิยา ต าบลวงัดนิ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัดอยแกว้ ต าบลแสนตอ 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นป่ากะพี้ ต าบลท่ามะเฟือง 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นคลองกลว้ย ต าบลคอรุม 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นปากคลอง ต าบลคอรุม 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นป่าแตว้ ต าบลคอรุม อ าเภอ

พชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,000                        



69 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแหลมทอง (ราษฎรส์ามคัค)ี 

ต าบลขอ่ยสูง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนวดับรมธาตุ ต าบลทุ่งย ัง้ 

อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นฟากบงึ ต าบลนาอนิ อ าเภอ

พชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้ง ต าบลท่าแฝก 

อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นน า้พี้มติรภาพที่ 214 ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทอง

แสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นงอมมด ต าบลท่าแฝก 

อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นน า้

ไคร ้ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนวดัคุง้ยาง

 ต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นน า้

หมใีหญ่ (ประชาชนอทุศิ) ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

นาอซิาง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ไร่ตีนตก ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนท่า

แฝกอนุสรณ์ 1 ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ทรายขาว ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

แพะ ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนวดั

โพธิ์ชยั ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยไคร ้ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 5 49,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

น า้ไคร ้ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 3 29,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

หนองกลาย (ราษฎรอ์ทุศิวทิยา) ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชนเมอืงปากฝาง ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 5 60,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นนายาง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหว้ยครัง่ ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ใบ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

หนองกลาย (ราษฎรอ์ทุศิวทิยา) ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ใบ 1 15,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,777,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขนุฝาง ต าบลขนุ

ฝาง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสวนหลวงสาธติสปจ.

อตุรดติถ ์ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัพระฝาง ต าบลผา

จกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลน า้อ่าง

 อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นวงัหนิ 

ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบงึท่ายวน ต าบล

คอรุม อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นช าสอง ต าบลท่า

สกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัปรากฏ(ประชา

นุกูล) ต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล า

น า้น่านสงเคราะห ์3 ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล า

น า้น่านสงเคราะห ์1 ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบล

บา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยสูน ต าบล

สองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนดาราพทิยาคม ต าบล

บา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,659,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

ชมุชนบา้นดง ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นหว้ยทราย ต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียนจ

ริมอนุสรณ์ 1 ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัสงิหศ์รีสวา่ง 

ต าบลแสนตอ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่ามะปราง 

ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นขอม ต าบลพญา

แมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนวดับรมธาตุ 

ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาตน้โพธิ์ ต าบล

น า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห ์

1 ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัท่าทอง (นิมมาน

โกวทิพทิยา) ต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นวงัโป่ง ต าบลวงั

กะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์

อทุศิวทิยา) ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนพชิยัดาบหกั1 ต าบล

ท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนประชาชนอทุศิ 

ต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นน า้ไคร ้ต าบล

บา้นด่านนาขาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัวงัยาง ต าบลผา

จกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนสามคัคีวทิยา ต าบล

วงัดนิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเด่นด่าน ต าบล

บา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัพระฝาง ต าบลผา

จกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัคุง้ยาง ต าบล

บา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นฟากบงึ ต าบล

นาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัดอกไม ้ต าบลท่า

มะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคลองละวาน 

ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเด่นส าโรง 

ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นวงัหนิ 

ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นแก่ง 

(ไกรสรพงษส์งเคราะห)์ ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นน า้หมใีหญ่ 

(ประชาชนอทุศิ) ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัน า้ใส ต าบลชยั

จมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นช าผกัหนาม 

ต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนไผ่ลอ้มวทิยา 

ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขนุฝาง ต าบล

ขนุฝาง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล า

น า้น่านสงเคราะห ์1 ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นปางคอม ต าบล

บ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 

ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นน า้ตะ๊ ต าบลน า้

หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเด่นเหลก็ ต าบล

เด่นเหลก็ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัปากไพร ต าบล

ฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดัวงัสมัพนัธ ์ต าบล

ม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 

ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยแมง ต าบล

น า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาแซง ต าบล

สองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นน า้ลดัสามคัคี 

ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นวงัหวัดอย 

ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาหน า่ ต าบล

ฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นไร่ตีนตก ต าบล

สองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาไพร ต าบล

ฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบล

บา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวทิยา 

ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัช่องลม ต าบลหาดงิ้ว

 อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนนาอนิวทิยาคม ต าบลนา

อนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นดง ต าบล

พญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นช าสอง ต าบลท่าสกั 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดับา้นเกาะ ต าบลบา้น

ดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเหลา่ ต าบลน า้อ่าง 

อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแสนขนั ต าบลบ่อ

ทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัเบน (ภูธร

อปุถมัภ)์ ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นน า้ลอก (รฐัราษฎร์

รงัสรรค)์ ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัใหม่ ต าบลฝายหลวง

 อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัดอนสกั ต าบลฝาย

หลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ต าบล

ท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบลบา้น

เสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นทบัใหม่ 

(ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัวงัหมู 

(นิมมานโกวทิ) ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนสวนหลวงสาธติ

สปจ.อตุรดติถ ์ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเด่นด่าน 

ต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเหลา่ป่าสา 

ต าบลขนุฝาง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัคลองนาพง 

ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นขอม ต าบล

พญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหลกัรอ้ย 

ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาอซิาง 

ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นท่าสกั 

ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดารา ต าบล

บา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นช าหน่ึง 

ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัวงัผกัรุง 

ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดนิแดง 

ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองละวาน

 ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนโพ 

ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคลองกะช ี

ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นท่าเดื่อ 

ต าบลคอรุม อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นปางเกลอื 

ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาหน า่ 

ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัจอมแจง้ 

ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนน า้สงิห ์(สนง.

สลากกนิแบ่งสงเคราะหท์ี่ 78) ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้ง 

ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นายาง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

ดอย ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ขนุฝาง ต าบลขนุฝาง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หาดงิ้ว ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ท่ามะปราง ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นายาง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองกวาง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

คลองกะช ีต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ผกัขวง ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดัทุ่ง

เศรษฐ ีต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดัคุง้

ยาง ต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โป่งพาน ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาแซง ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาตน้โพธิ์ ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยลกึ ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนจริม

อนุสรณ์ 1 ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

อนุบาลฟากท่า (วดัวงัขวญัวนัครู 2503) ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

น า้ตะ๊ ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาหน า่ ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

วดัมหาธาตุ ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาไร่เดยีว ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหาดงิ้ว ต าบลหาด

งิ้ว อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นน า้พี้มติรภาพที่ 

214 ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นขนุฝาง ต าบลขนุ

ฝาง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นขอม ต าบลพญา

แมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัพญาปนัแดน ต าบล

พญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นคลองกะช ีต าบลใน

เมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกองโค ต าบลคอรุม

 อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าเดื่อ ต าบลคอรุม

 อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทา้ยน า้ ต าบลบา้น

หมอ้ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าแตว้ ต าบลคอ

รุม อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแหลมถอ่นสามคัคี

 ต าบลขอ่ยสูง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนวดัมหาธาตุ 

ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาไร่เดยีว ต าบล

สองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวทิยา 

ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยฉลอง ต าบล

ถ า้ฉลอง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม 

ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหาดทบัยา ต าบล

ท่ามะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเด่นส าโรง ต าบล

หาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแหลมทอง 

(ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลขอ่ยสูง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าอวน ต าบลวงั

แดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นน า้อ่าง (สนง.สลาก

กนิแบ่งสงเคราะหท์ี่ 163) ต าบลน า้อ่าง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวงัโป่งด ารงวทิย ์ต าบล

ผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทรายขาว ต าบล

บา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโป่งพาน ต าบล

หว้ยมุ่น อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาแซง ต าบลสอง

หอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยลกึ ต าบลบา้น

เสี้ยว อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัวงัหมู (นิมมาน

โกวทิ) ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัคลองนาพง ต าบล

ผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัหอ้งสูง ต าบลชยั

จมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นน า้ลดัสามคัคี 

ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นงอมมด ต าบลท่า

แฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นไร่ตีนตก ต าบล

สองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นปางคอม ต าบลบ่อ

เบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,571,600                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นฟากบงึ ต าบลนาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนา้พระธาตุ ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหว้ยฉลอง ต าบลถ า้ฉลอง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนม่อนดนิแดงวทิยาคม ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนน า้ริดราษฎรบ์  ารุง ต าบลน า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นวงัดนิ ต าบลวงัดนิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัช่องลม ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นน า้อ่าง (สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะหท์ี่ 163) 

ต าบลน า้อ่าง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนไผ่ลอ้มวทิยา ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนวดัมหาธาตุ ต าบลบา้นเสี้ยว อ าเภอฟากท่า ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าน า้น่านสงเคราะห ์1 ต าบลหาด

ลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าน า้น่านสงเคราะห ์5 ต าบลจริม 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาไร่เดยีว ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นคุง้ตะเภา ต าบลคุง้

ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหว้ยฉลอง ต าบลถ า้

ฉลอง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนา้พระธาตุ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหว้ยสูน ต าบลสอง

คอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นปางเกลอื ต าบลน า้ไคร ้

 อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นช าทอง ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนนานกกก ต าบลนานกกก อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนวดันาทะเล ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนไผ่ลอ้มวทิยา ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนป่าขนุนเจริญวทิยา ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัคลองนาพง ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองกะพ ัว้ ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นช าสอง ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าแตว้ ต าบลคอรุม อ าเภอพชิยั จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยใต ้ต าบลแม่พูล อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นขนุฝาง ต าบลขนุฝาง อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหมู่หา้สามคัคี ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นไชยมงคล ต าบลน า้อ่าง อ าเภอตรอน จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปางวุน้ ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นผกัขวง ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยใต ้ต าบลแม่พูล อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนนานกกก ต าบลนานกกก อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัหวัดอย ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนคุรุประชาสรรคศึ์กษา ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นน า้หมนั ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาอซิาง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหาดสองแคว ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน

 จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแพะ ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแหว้ ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัพระฝาง ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนหมู่หา้สามคัคี ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นไชยมงคล ต าบลน า้อ่าง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแหว้ ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ต าบลหาดลา้ อ าเภอท่าปลา จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นแพะ ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งป่ากระถนิ ต าบลพญา

แมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 10,300                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นเด่นส าโรง ต าบลหาดสอง

แคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นคุง้ตะเภา ต าบลคุง้ตะเภา 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหาดเสอืเตน้ ต าบลคุง้

ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 3 39,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองเรียงงาม ต าบลบา้น

โคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าแตว้ ต าบลคอรุม 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นนากล า่ ต าบลน า้ไคร ้

อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นนาผกัฮาด ต าบลน า้ไผ่ 

อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนวดัดอย ต าบลท่าเสา อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นช าสอง ต าบลท่าสกั อ าเภอ

พชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัพระฝาง ต าบลผาจกุ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นทา้ยน า้ ต าบลบา้นหมอ้ 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้หมนั ต าบลน า้หมนั 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอ

พชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัแดง (หมู่สองสามคัค)ี 

ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 908,240                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัโรงมา้ ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนโพ

 ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นช า

ผกัหนาม ต าบลด่านแม่ค ามนั อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 60,000                        



80 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนป่าขนุน

เจริญวทิยา ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 22 34,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

พระ ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทบั

ใหม่ (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัทุ่ง

เศรษฐ ีต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซา่น

สามคัคี ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนม่อนดนิ

แดงวทิยาคม ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

เรียงงาม ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหาด

ทบัยา ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดอกไม ้

 ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กวาง ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัดง

สระแกว้ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนไผ่

ลอ้มวทิยา ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทรายขาว ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่ตีน

ตก ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้แพ

 ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัจอม

แจง้ ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ฟากท่า (วดัวงัขวญัวนัครู 2503) ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดั ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นงอม

มด ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 3 4,740                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

โป่ง ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปาง

คอม ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

เดื่อ ต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

แมง ต าบลน า้ไคร ้อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง 

ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าน า้น่านสงเคราะห ์4 ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา ชดุ 1 65,500                        



81 / 106

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนท่าปลา

อนุสรณ์2 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนสงิห์

คอมพทิยา ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัไร่ออ้ย ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 108,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 1,354,960                 

งบลงทนุ 1,354,960                 

ครุภณัฑ์ 1,354,960                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 1 ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2 ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด เครื่อง 2 64,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 805,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อตุรดติถ ์เขต 1 ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อตุรดติถ ์เขต 2 ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 1

 ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2

 ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 1 ต าบลป่าเซา่ 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 1 ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2 ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 1 ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ เครื่อง 14 81,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2 ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด เครื่อง 7 17,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2 ต าบล

แสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 12,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2 ต าบลแสนตอ 

อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 5,700                         
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 1 ต าบลป่าเซา่ 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2 ต าบลแสนตอ 

อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 72,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 1

 ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 1

 ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 379,160                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัดนิ ต าบลวงัดนิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาลท่า

ปลา (ชมุชนร่วมจติ) ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสเีสยีด

บ ารุง ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนผา

เลอืดวทิยาคาร ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัพระฝาง

 ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดับา้นเกาะ

 ต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 2 3,360                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวงัโป่ง

ด ารงวทิย ์ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนนาอนิ

วทิยาคม ต าบลนาอนิ อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนจริม

อนุสรณ์ 2 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 43,000                        

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 7,511,660                 

งบลงทนุ 7,511,660                 

ครุภณัฑ์ 1,479,960                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 152,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยคอม 

ต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 102,400                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์13 ต าบลท่า

แฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 370,560                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหว้ยยาง ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยยาง ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ยาง ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

เบี้ย ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อเบี้ย

 ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 56 94,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ยาง ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 24 40,320                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,031,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,906,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์๑๓ ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 1,306,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์๑๓ ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลบ่อเบี้ย 

อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 1,104,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นหว้ยคอม 

ต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 421,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๑๓ ต าบลท่าแฝก อ าเภอน า้ปาด แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อเบี้ย ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยคอม ต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 3,963,800                 

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,363,600                 

งบลงทนุ 3,363,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,363,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,286,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าปลาประชาอทุศิ ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา แห่ง 1 469,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลบัแลพทิยาคม ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล แห่ง 1 469,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดาราพทิยาคม ต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 708,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั แห่ง 1 469,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอตุรดติถด์รุณี ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ แห่ง 1 469,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งกะโลว่ทิยา ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ แห่ง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคนพทิยา ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดั แห่ง 1 288,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 77,600                        

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้แบบรางว ี(ไม่มฝีาปิด) โรงเรียนตรอน

ตรีสนิธุ ์ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 77,600                        

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นโคน

พทิยา ต าบลบา้นโคน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 6,677,200                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 461,000                   

งบลงทนุ 461,000                   

ครุภณัฑ์ 461,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 269,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 6 102,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดั ใบ 2 39,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 49,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เตา 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 142,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบั

แล จงัหวดัอตุรดติถ์ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ 

อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จอ 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 46,400                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 1,776,200                 

งบลงทนุ 1,776,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,776,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,577,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,577,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 198,500                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยาม ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 198,500                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 4,440,000                 

งบอดุหนุน 4,440,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,440,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 4,440,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 269,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 269,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 269,000                   

งบด าเนินงาน 269,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 269,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 269,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 629,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 629,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 116,000                   

งบด าเนินงาน 116,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 116,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 493,000                   

งบด าเนินงาน 493,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 493,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 493,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 76,134,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 66,571,200                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 66,571,200                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 45,018,800                

งบอดุหนุน 45,018,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 45,018,800                   
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 45,018,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 8,872,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,040,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 3,992,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 4,214,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 25,899,600                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 21,552,400                

งบอดุหนุน 21,552,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,552,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 21,552,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 2,118,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 487,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 953,100                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,006,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 16,988,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,562,800                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,812,800                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,812,800                 

งบลงทนุ 2,812,800                 

ครุภณัฑ์ 2,812,800                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัการอาชพีรตันประสทิธิ์วทิย ์ต าบลสอง

คอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 40 1,200,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 112,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens  วทิยาลยัการอาชพีรตันประสทิธิ์วทิย ์ต าบลสองคอน 

อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 4 112,800                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการติดต ัง้ไฟฟ้าและทดลองการควบคุม

เครื่องกลไฟฟ้าพรอ้มเรียนรูร้ะบบ RFID ชัน้สูง  วทิยาลยัการอาชพีพชิยั 

ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 1,500,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 1,500,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรท์างการบญัช ี

วทิยาลยัสารพดัช่างอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 5,250,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 5,250,000                 

งบลงทนุ 5,250,000                 

ครุภณัฑ์ 5,250,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,250,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการดูแลผูสู้งอาย ุ วทิยาลยั

อาชวีศึกษาอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยั

อาชวีศึกษาอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทางภาษา  วทิยาลยัเทคนิค

อตุรดติถ ์ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเครื่องมอืวดัทางดา้น

อเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มโปรแกรมเชงิกราฟ  วทิยาลยัเทคนิคอตุรดติถ ์ต าบลป่า

เซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 2,000,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ 713,931,800              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 7,347,200                 

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 5,220,700                 

พฒันาบคุลากรและเครือขา่ยวจิยั 5,220,700                 

งบอดุหนุน 5,220,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,220,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดยการ

เสริมสรา้งศกัยภาพของบุคลากรดา้นการวจิยั โครงการ 0 5,220,700                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 2,126,500                 สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัภาคอตุสาหกรรม

เป้าหมาย 2,126,500                 

งบอดุหนุน 2,126,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,126,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในโครงการพนัธกจิสมัพนัธก์บัการพฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 6 2,126,500                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 40,938,400                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 6,079,200                 

ขยายโอกาสการเขา้ถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติอยา่งท ัว่ถงึและมี

คุณภาพ 6,079,200                 

งบอดุหนุน 6,079,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,079,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 1657 6,079,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 1657 914,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 1657 552,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 1657 575,800                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 1657 814,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 1657 3,222,400                    

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 34,859,200                

การด าเนินการตามยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 34,859,200                

งบรายจ่ายอื่น 34,859,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ โครงการ 10 34,859,200                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 238,621,200              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 238,621,200              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 238,621,200              

งบบคุลากร 55,004,600                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 46,913,800                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 76 39,374,800                   
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รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 27 2,020,800                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 27 2,020,800                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 23 1,700,400                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 23 1,700,400                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 11 3,817,800                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 8,090,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งช ัว่คราว อตัรา 6 1,977,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 22 6,113,400                    

งบด าเนินงาน 12,441,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,441,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 8 684,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 6 1,905,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 15 4,212,000                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 15 1,430,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 35 2,781,600                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 13 4,077,600                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 13 1,296,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 35 2,781,600                    

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 9 657,600                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 9 657,600                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 9 657,600                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 9 657,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 22 247,500                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานราชการ อตัรา 22 193,500                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของลูกจา้งช ัว่คราว อตัรา 6 54,000                        

งบอดุหนุน 171,174,700              

เงนิเดอืน 171,174,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 545 169,510,300                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 22 1,664,400                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 22 1,664,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 427,025,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 134,618,000              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 134,618,000              

งบด าเนินงาน 18,686,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,117,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,139,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 12,978,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,568,500                    

งบลงทนุ 115,931,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 115,931,600                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 70,836,900                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและพฒันาชนชาติพนัธุ ์ต าบลป่าเซา่ อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 70,836,900                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 45,094,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาและไฟฟ้า ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ งาน 1 45,094,700                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 289,151,500              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 289,151,500              

งบด าเนินงาน 9,656,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,088,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,088,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,568,500                    

งบลงทนุ 278,932,500              

ครุภณัฑ์ 42,804,700                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 42,804,700                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบภาพและเสยีงหอ้งประชมุใหญ่ 3,000 ที่น ัง่ 

ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 25,178,700                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก่์อสรา้งและตกแต่งเวทหีอ้งประชมุใหญ่ 3,000 

ที่น ัง่ ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ งาน 1 6,133,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบไฟฟ้าและแสงสวา่งบนเวทหีอ้งประชมุใหญ่ 

3,000 ที่น ัง่ ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ระบบ 1 11,493,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 236,127,800                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 236,127,800                 

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยพ์ฒันาทรพัยากรมนุษยภู์มภิาคอาเซยีน ต าบล

ป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 118,650,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารบริการวชิาการ ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์

จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 117,477,800                 

งบรายจ่ายอื่น 562,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา รายการ 0 562,500                      

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 2,172,600                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 2,172,600                 

งบรายจ่ายอื่น 2,172,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 1 2,172,600                    

ผลงานการท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 1,082,900                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,082,900                 

งบรายจ่ายอื่น 1,082,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 1,082,900                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 64,213,000                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 64,194,100                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 61,632,600                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 12,502,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 12,502,000                

งบลงทนุ 12,502,000                

ครุภณัฑ์ 12,502,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,502,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งย ัง้ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล

 จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งย ัง้ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งย ัง้ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทุ่งย ัง้ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทุ่งย ัง้ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ทุ่งย ัง้ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งย ัง้ 

ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งย ัง้ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งย ัง้ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งย ัง้ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งย ัง้ ต าบลทุ่งย ัง้ อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมจติ ต าบลร่วมจติ อ าเภอ

ท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมจติ ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา 

จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมจติ ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลร่วมจติ ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลร่วมจติ ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ร่วมจติ ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมจติ

 ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมจติ ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา 

จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมจติ ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมจติ ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมจติ ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา 

จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 75,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้พี้ ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทอง

แสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้พี้ ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้พี้ ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลน า้พี้ ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลน า้พี้ ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

น า้พี้ ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้พี้ 

ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้พี้ ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้พี้ ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้พี้ ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน า้พี้ ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัแดง ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัแดง ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

วงัแดง ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัแดง

 ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัแดง ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัแดง ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นฝาย ต าบลบา้นฝาย 

อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นฝาย ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด 

จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นฝาย ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นฝาย ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นฝาย ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นฝาย ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 97,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ฝาย ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นฝาย ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด

 จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นฝาย ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นฝาย ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นฝาย ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด 

จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงักะพี้ ต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

วงักะพี้ ต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงักะพี้

 ต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงักะพี้ ต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงักะพี้ ต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์

 จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั 

จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสกั 

ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) (ทมีละ 1 

ตวั) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Fetal Doptone) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสกั ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 49,130,600                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 49,130,600                
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

01530000 จงัหวดัอตุรดิตถ ์

งบลงทนุ 49,130,600                

ครุภณัฑ์ 7,200,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลทองแสนขนั ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลพชิยั ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลบา้นโคก ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 1,700,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลพชิยั ต าบล

ในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ คนั 1 2,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,930,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,930,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าปลา 

ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลทองแสนขนั

 ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพชิยั ต าบล

ในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นปางหมิน่ ต าบลน า้หมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นท่าชา้ง ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารนิติเวช เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 780 ตารางเมตร โรงพยาบาลอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืง หลงั 1 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,561,500                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 2,561,500                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 1,397,500                 

งบลงทนุ 1,397,500                 

ครุภณัฑ์ 1,397,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 894,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอฟากท่า ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 18,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอท่าปลา ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอท่าปลา ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบา้นโคก ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบา้นโคก ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบา้นโคก ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบา้นโคก ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอทองแสนขนั ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอทองแสนขนั ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอลบัแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอลบัแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอลบัแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอลบัแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอลบัแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 24,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอลบัแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 503,500                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิด 8 ตวั ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอพชิยั ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 39,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิด 8 ตวั ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 39,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิด 8 ตวั ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอตรอน ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 39,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิด 8 ตวั ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอทองแสนขนั ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 39,500                        
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รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิด 8 ตวั ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอบา้นโคก ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 39,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิด 8 ตวั ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอฟากท่า ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 39,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิด 8 ตวั ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอน า้ปาด ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 39,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิด 8 ตวั ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอท่าปลา ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 39,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิด 8 ตวั ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอลบัแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 39,500                        

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,164,000                 

งบลงทนุ 1,164,000                 

ครุภณัฑ์ 1,164,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,164,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพชิยั ต าบลใน

เมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพชิยั ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอฟากท่า ต าบล

ฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอฟากท่า ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าปลา ต าบล

ท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าปลา ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทองแสนขนั 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทองแสนขนั ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอลบัแล ต าบล

ศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอลบัแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงอตุรดติถ์

 ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์ เครื่อง 2 42,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอน า้ปาด ต าบล

แสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอน า้ปาด ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอตุรดติถ ์

ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตรอน ต าบล

วงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตรอน ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นโคก 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นโคก ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพชิยั ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดั เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอฟากท่า ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่าปลา ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทองแสนขนั ต าบลบ่อทอง อ าเภอทอง

แสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอลบัแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืง

อตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอน า้ปาด ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตรอน ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดั เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นโคก ต าบลบา้นโคก อ าเภอบา้นโคก เครื่อง 1 9,000                         

กรมควบคุมโรค 18,900                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 18,900                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 18,900                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 18,900                     

งบลงทนุ 18,900                     

ครุภณัฑ์ 18,900                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 14,400                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ พรมแดนบา้นภูดู่ 

ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก  จงัหวดัอตุรดติถ์ ชดุ 1 8,900                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนบา้นภูดู่ ต าบลม่วงเจด็ตน้ 

อ าเภอบา้นโคก  จงัหวดัอตุรดติถ์ ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนบา้นภูดู่ ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก  จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 1 4,500                         

กระทรวงอตุสำหกรรม 589,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 589,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 589,000                   

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 589,000                   

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 589,000                   

งบลงทนุ 589,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 589,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 183,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงถนนและรัว้บา้นพกัขา้ราชการ ต าบลทุ่งย ัง้ 

อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 183,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 406,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ต าบลท่า

อฐิ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 406,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 12,868,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 8,278,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,278,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 8,078,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 8,078,000                 

งบอดุหนุน 8,078,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,078,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาแกว้ ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอยท่าเสา ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งเศรษฐ ีต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัม่อนหนิขาว ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนค่า ต าบลแม่พูล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัม่อนนางเหลยีว ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไชยจมุพล ต าบลชยัจมุพล อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอยมูล ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวงษส์วรรคสุ์ทธาวาส ต าบลท่าสกั อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขวางชยัภูม ิต าบลคอรุม อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 333,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคลองละมงุ ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหมู่หา้สามคัคี ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรทัธาพร ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพกิลุทอง ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยปลาดุก ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคีรีวงกฎ ต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับ่อทอง ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากล ีต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหาดสองแคว ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เนินสวน ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซ าบอ้ ต าบลผาเลอืด อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชมุพล ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประชาสวรรค ์ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัลานชมุ ต าบลเด่นเหลก็ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยกา้นเหลอืง ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 426,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาไร่เดยีว ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาขมุ ต าบลนาขมุ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัทองเหลอื ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 1,800,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัเสาหนิ ต าบลศรีนพมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 4,590,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,700,000                 

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 1,700,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 1,700,000                 

งบลงทนุ 1,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,700,000                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารสือ่สาร ระดบักองรอ้ย รอ้ย ตชด.314 ต าบลฟากท่า

 อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 1,700,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,890,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 2,890,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 2,890,000                 

งบลงทนุ 2,890,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,890,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. - รอง ผบช. ภ.จว.อตุรดติถ ์  ต าบล

น า้ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ หลงั 1 2,890,000                    

หน่วยงำนของศำล 181,929,000               

ส านกังานศาลยตุธิรรม 181,929,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 181,929,000              

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 181,929,000              

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 181,929,000              

งบรายจ่ายอื่น 181,929,000              

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาด 14 

บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลน า้ริด อ าเภอ

เมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 179,779,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลจงัหวดัอตุรดติถ์

 ขนาด 14 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลน า้

ริด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,149,500                    

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์ต าบลงิ้วงาม 

อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย   ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย   ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอตุรดติถ ์ ต าบลงิ้วงาม อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 52,417,200                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 350,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 300,000                   
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โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 300,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 300,000                   

งบอดุหนุน 300,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 600 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 50,000                     

พื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ 50,000                     

อนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหายากในพื้นทีส่วนป่า 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมไมด้ ัง้เดมิหา

ยากในพื้นที่สวนป่า จงัหวดัอตุรดติถ์ ไร่ 40 50,000                        

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 52,067,200                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 52,067,200                

โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงปากน า้โพ-เด่นชยั 6,950,000                 

ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงปากน า้โพ - เด่นชยั 6,950,000                 

งบลงทนุ 6,950,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,950,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 6,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัประกวดราคา    จงัหวดัอตุรดติถ์ รายการ 1 6,950,000                    

โครงการตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตั ิบริเวณจดุตดัทางรถไฟ 8,449,000                 

ตดิต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 8,449,000                 

งบลงทนุ 8,449,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,449,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,449,000                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 4,224,500                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องก ัน้ถนนชนิดคานท างานอตัโนมตัิ 

บริเวณจดุตดัทางรถไฟ ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 4,224,500                    

โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 36,668,200                

ปรบัปรุงสะพานและช่องน า้ 36,668,200                

งบลงทนุ 36,668,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,668,200                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,668,200                   

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 9,899,000                    

รายการระดบัที1่: งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานที่ช ารุดหรือรบั

น า้หนกักดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง  จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 26,769,200                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 302,764,800               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 81,862,100                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 81,862,100                

โครงการส่งเสริมศกัยภาพการคา้ การลงทนุ ยกระดบัโครงขา่ยการขนส่งคมนาคมและ

ระบบโลจสิตกิส์ 50,000,000                
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ยกระดบัโครงขา่ยคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีน 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางหลวงผ่านยา่นชมุชน ทางหลวงหมายเลข 117

 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วงัผาชนั ระหวา่ง กม.265+000 - กม.

268+480 ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ ์ระยะทาง 3.480 สายทาง 1 50,000,000                   

โครงการสรา้งสรรคก์ารทอ่งเทีย่วและบริการมลูค่าสูงบนฐานนิเวศและประวตัศิาสตร์ 31,862,100                

พฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา การทอ่งเทีย่วทางน า้ และกจิกรรมสนัทนา

การประกอบการทอ่งเทีย่ว 31,862,100                

งบด าเนินงาน 31,862,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,862,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 1 31,862,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมแรลลีเ่ชือ่มโยงแหลง่ท่องเที่ยว

ในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 ครัง้ 1 13,990,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมางานนวตักรรมส่งเสริมการพฒันาวฒันธรรม

และธรรมชาติเพือ่การท่องเที่ยวเชือ่มโยงกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 1 ครัง้ 1 17,872,100                   

จงัหวดัอตุรดติถ์ 220,902,700              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 220,902,700              

การพฒันาดา้นสงัคม 137,197,200              

โครงการพฒันาเมอืงใหน่้าอยู่ และปลอดภยัในชวีติและทรยัพส์นิ 106,769,700              

งบลงทนุ 106,769,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,769,700                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,590,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 10 ต าบลบา้น

เกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว แห่ง 1 1,590,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,632,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัติกคอนกรีต สายทางแยก

บา้นท่าดนิแดงถงึบา้นคลองวดัไพร หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ต าบลไร่ออ้ย 

อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 11,670,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็แบบใหน้ า้ลน้ผ่านขา้มล า

หว้ยคลองตรอน บา้นหว้ยเนียม หมู่ที่ 5 ต าบลน า้ไผ่ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดั

อตุรดติถ ์ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.00 เมตร สายทาง 1 762,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาเหลา่ใตถ้งึแก่ง

สองแคว หมู่ที่ 4 บา้นม่วง ต าบลบา้นฝาย อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ ์

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 91,547,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิเคปซลี สายบา้นคลองกะช-ี บา้น

หว้ยคา หมู่ที่ 7 ต าบลในเมอืง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.175 กโิลเมตร สายทาง 1 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายผวิจราจรเป็นถนนสีช่่องทาง ทางแยกจากถนนสาย 

117 เขา้อ าเภอพชิยั อต.1104 อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 18.00 เมตร ระยะทาง 1.463 กโิลเมตร สายทาง 1 33,134,000                   

รายการระดบัที1่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัติกคอนกรีต สายทาง บา้นวงัยาง

 หมู่ที่ 1 - บา้นวงัยาง หมู่ที่ 14 ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดั

อตุรดติถ ์ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.380 กโิลเมตร สายทาง 1 2,669,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 5 ต าบลด่านแม่ค า

มนั อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

958.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,490,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสุดซอยระหวา่ง

บา้นพชิติชยั หมู่ที่ 7 ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.515 กโิลเมตร สายทาง 1 926,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายทางบา้นแสนขนั

 - บา้นวงัเบน หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ ์

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 3,289,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายร่วมจติร - 

วงัแดง ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ผวิจราจรกวา้ง 

6.00 เมตร ระยะทาง 1.190 กโิลเมตร สายทาง 1 3,130,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 7 ต าบลด่านแม่ค า

มนั อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ ์ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.50 เมตร

 ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และช่วงที่ 2 ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,438,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนหมู่ที่ 5 ต าบลท่า

ปลา - หมู่ที่ 3 ต าบลหาดลา้ หมู่ที่ 5 อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาด

ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.570 กโิลเมตร สายทาง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหว้ยอสุีก หมู่ที่ 11 

บา้นน า้หมใีหม่เจริญ ต าบลผกัขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ ์

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหว้ยเหลก็  หมู่ 7 

ต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 2,486 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 5,796,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงคอนกรีตเสริมเหลก็ป้องกนัการกดัเซาะ

และอทุกภยัในเขตชมุชนเมอืง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่พูล อ าเภอลบัแล จงัหวดั

อตุรดติถ ์ขนาดความสูง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร แห่ง 1 1,433,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนในเขตเทศบาลต าบลท่าปลา โดยการเสริมผวิ

จราจรแอสฟลัติกคอนกรีตพารา AC หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8  ต าบลท่าปลา 

อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 32,854 ตารางเมตร สายทาง 1 9,349,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต  

สายงุน้งาม - ปากดง หมู่ที่ 1 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ ์

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร สายทาง 1 3,971,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัติกคอนกรีตในหมู่บา้น  (ระยะที่

 2) สายทาง 1268 CS 0302 (แยกทางเขา้ อบต.หว้ยมุ่นถงึทางออกบา้นหว้ย

มุ่น) บา้นหว้ยมุ่น หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ ์

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.660 กโิลเมตร สายทาง 1 1,479,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัติกคอนกรีต สายทาง

บา้นปางคอ้ - บา้นน า้ลอก B หมู่ที่ 13 บา้นน า้ลอก ต าบลบ่อทอง อ าเภอ

ทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 549.00 สายทาง 1 1,343,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายทาง อต.ถ. 4 - 0020 สายเนินสูง

 - เนินสูง หมู่ที่ 5 บา้นเนินสูง - หมู่ที่ 9 บา้นจริม ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา 

จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 สายทาง 1 1,957,500                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนเสริมผวิแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นท่า

ใหม่ หมู่ที่ 13 บา้นท่าใหม่ (ซอยหนา้ รพ.สต. ท่าชา้ง) - หมู่ที่ 7 บา้นวงัชมภู 

 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

840.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร สายทาง 1 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: บูรณะทรพัยส์นิทางหลวงเพือ่ความปลอดภยัของผูใ้ช ้

เสน้ทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 เขือ่นสริิกติิ์-หว้ยหูด 

(ตอน 1 - ตอน 6) ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ สายทาง 1 2,430,400                    

รายการระดบัที1่: บูรณะทรพัยส์นิทางหลวงเพือ่ความปลอดภยั ของผูใ้ช ้

เสน้ทาง ทางหลวงหมายเลข 1163  ตอนควบคุม 0100 ตอนร่วมจติ -น า้พรา้

 (ตอน 1 - ตอน 4)   ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ สายทาง 1 1,784,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะทรพัยส์นิทางหลวงเพือ่ความปลอดภยัของผูใ้ช ้

เสน้ทาง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน หว้ยมุ่น  - น า้

ปาด (ตอน 1 - ตอน 4) ต าบลแสนตอ อ าเภอน า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ สายทาง 1 1,920,800                    

รายการระดบัที1่: บูรณะทรพัยส์นิทางหลวงเพือ่ความปลอดภยัของผูใ้ช ้

เสน้ทาง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0101 ตอน หว้ยนอ้ยกา - 

เด่นชาติ (ตอน 1 - ตอน 4) ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอบา้นโคก จงัหวดั สายทาง 1 670,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติคนอตุรดติถ์ 21,427,500                

งบด าเนินงาน 8,515,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,515,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,849,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 6,849,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 604,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 1,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 485,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 117,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,020,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานพฒันาอาชพียคุไทยแลนด ์4.0 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 41,500                        

งบลงทนุ 12,912,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,912,300                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 12,912,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่ หมู่ 8 

บา้นดงชา้งด ีต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 4,892,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถงัเกบ็น า้ คสล. พรอ้มระบบประปาผวิดนิขนาด

ใหญ่มาก บา้นสองคอน หมู่ที่ 3 ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวดั

อตุรดติถ ์ขนาดกวา้ง 25.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง 5.80 เมตร แห่ง 1 8,020,300                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 15,496,700                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูป่าตน้น า้แบบมส่ีวนร่วม 3,789,700                 

งบด าเนินงาน 3,789,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,789,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 797,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 797,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 485,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าแนวกนัไฟ 0 213,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 9,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปลูกป่าเพือ่การวจิยั 0 53,900                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรา้งแนวกนัไฟ 0 51,400                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเพาะขยายพนัธุต์า๋วและบ ารุงรกัษากลา้ตา๋ว 0 158,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,486,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้ และบริหารจดัการน า้ 11,707,000                

งบลงทนุ 11,707,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,707,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,707,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งล  าเหมอืงนาใหม่ หมู่ที่ 5 บา้นนาไร่เดยีว ต าบล

สองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 

800.00 เมตร สูง 1.00 เมตร แห่ง 1 2,158,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งล  าเหมอืงอ่างหว้ยม่วง หมู่ที่ 5 บา้นนาไร่เดยีว 

ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 

800 เมตร สูง 1.00 เมตร แห่ง 1 2,158,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งล  าเหมอืงโคกมะซาง หมู่ที่ 4 บา้นช าบอน  ต าบล

สองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ ์ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร สูง 1.00 เมตร แห่ง 1 5,391,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองหว้ยพี้ หมู่ที่ 5 ต าบลน า้พี้ อ  าเภอทองแสนขนั

 จงัหวดัอตุรดติถ์ แห่ง 1 2,000,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 3,618,100                 

โครงการพฒันาผลติภณัฑ ์OTOP SMEs และอตุสาหกรรมแบบครบวงจร 3,618,100                 

งบด าเนินงาน 3,618,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,618,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 118,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 118,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบพฒันาบรรจภุณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑ ์OTOP 

ระดบัภูมภิาคและระดบัประเทศ 0 2,500,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 3,101,700                 

โครงการพฒันาการเกษตรแบบครบวงจร 3,101,700                 

งบด าเนินงาน 3,101,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,101,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 992,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 992,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 594,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 464,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 37,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 92,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,240,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองผลผลติตามระบบ GAP 0 510,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ากบัดกัแมลงดว้ย{{LF}}แสงไฟใน

แปลงติดตามการระบาดฯ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธแ์ปลงเรียนรูพ้รอ้ม 0 17,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุนิทรรศการแปลงเรียนรู ้ 0 28,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าชดุนิทรรศการแปลงเรียนรูร้ะบบ

ควบคุมการใหน้ า้อจัฉริยะ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลทุเรียนและผลไมเ้มอืงลบัแล 

(มหศัจรรยท์ุเรียนหลง-หลนิลบัแล) 0 550,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าระบบควบคุมการ{{LF}}ใหน้ า้อจัฉริยะ 

พรอ้มติดต ัง้และวาง{{LF}}ระบบ 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 270,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 61,489,000                

โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 60,989,000                

งบด าเนินงาน 60,989,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,989,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,720,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,720,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 57,266,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานพระยาพชิยัดาบหกั 0 1,347,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานบา้นเกดิถิน่ก าเนิดพระยาพชิยัดาบหกั ครัง้ 0 1,410,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลลองกอง ลางสาดหวาน ครัง้ 0 916,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลและประเพณีส าคญั ครัง้ 0 1,336,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบตราสนิคา้ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ 0 355,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมผา้ทอจงัหวดัอตุรดติถ์ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานวนัวานตามดูวถิวีฒันธรรมสามแหลง่

ชาวเมอืงลบัแล 0 10,261,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเปิดจวนชวนขายของมองแลหลงั 0 6,928,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแสดงและจ าหน่ายอาหารที่เป็นเอกลกัษณ์

หรืออตัลกัษณ์ของจงัหวดัอตุรดติถ์ 0 6,885,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและพระบรมวงศานุวงศใ์นการเสด็จเยอืน 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมมวยสายพระยาพชิยัดาบหกั 0 2,149,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสบืสานประเพณีของดสีองแผ่นดนิ 

(ผูกเสีย่ว กนิขา้วเหนียว เที่ยวบา้นโคก) 0 455,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแขง่ขนัไตรกฬีาเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 8,750,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงส่งเสริมการขายสนิคา้และบริการ

ดา้นการท่องเที่ยว 0 9,110,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริม สบืสานวฒันธรรม

ประเพณีของดทีอ้งถิน่ 0 2,761,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      

รายการระดบัที1่: พฒันาบ่อเกลอื (โรงสูบเกลอืสนิเธาว)์ บา้นบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1

 ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว แห่ง 1 500,000                      


