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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 11,419,649,954           

จงัหวดัอบุลราชธานี 11,419,649,954           

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

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                      

กระทรวงกลาโหม 114,128,200               

กองทพัอากาศ 36,219,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 36,219,800                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 36,219,800                

การเตรียมและใชก้ าลงั 36,219,800                

งบลงทนุ 36,219,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,219,800                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 36,219,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 23,188,800                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 1066 และ 1067 มว.บริการ 

ชพ.(ภาคอากาศ) กทน.บน.21 ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี งาน 0 2,595,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2096 และ 2097 ผสอ.กทน.

บน.21 ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 0 4,728,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2059 บก.ผชย.บน.21 ต าบล

ไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 0 3,997,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข  2060 คลงัพสัดุ ผชย.บน.21

 ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 0 3,878,800                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ยทหารสารวตัร บน.21 ต าบลไร่

นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 0 3,992,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3052 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.21 ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั งาน 0 3,998,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 13,031,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 2102 (อาคาร บก.บน.21) 

ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 0 13,031,000                   

กองบญัชาการกองทพัไทย 77,908,400                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 77,908,400                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 77,908,400                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,568,500                

งบลงทนุ 20,568,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,568,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,568,500                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

บา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 2 4,401,100                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

บา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 2.11 4,739,700                    

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

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 2.16 461,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 3.3 868,500                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 4.4 1,101,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 1.85 396,800                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 2.53 543,700                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 4.7 1,246,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 4.7 1,274,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 4.2 948,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 5.145 1,448,700                    

รายการระดบัที1่: การสรา้งทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้

ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 8.6 3,137,600                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 57,339,900                

งบลงทนุ 57,339,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,339,900                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 4,718,200                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 320,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 225,800                      
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 320,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลบา้นตูม อ าเภอนา

จะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 703,400                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 52,621,700                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 3,262,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 5,874,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั

อบุลราชธานี แห่ง 1 3,803,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 812,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,214,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 2,135,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 1,251,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 7,054,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดั

อบุลราชธานี แห่ง 1 4,841,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,419,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 659,300                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 5,219,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 9,779,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 362,200                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 1,655,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 3,278,000                    

กระทรวงการคลงั 2,934,000                 

กรมศุลกากร 2,934,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 2,934,000                 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 2,934,000                 

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 2,934,000                 

งบลงทนุ 2,934,000                 

ครุภณัฑ์ 1,914,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดั คนั 2 1,914,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,020,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,020,000                    
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระดบัผวิจราจรลานตรวจสนิคา้ด่านศุลกากรช่อง

เมก็ ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,020,000                    

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 9,732,500                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 399,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 153,400                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 153,400                   

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 153,400                   

งบลงทนุ 153,400                   

ครุภณัฑ์ 153,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 153,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิดชนิดไอพ ี(ภายใน 2 จดุ ภายนอก 2 จดุ)   

 ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 145,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า Network

 แบบที่ 1 (27หนา้/นาท)ี ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั เครื่อง 1 7,900                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 245,600                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 245,600                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 245,600                   

งบด าเนินงาน 236,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 236,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี)ี ส านกังาน

การท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 236,100                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

สถาบนัการพลศึกษา 9,333,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,410,500                 

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 6,410,500                 

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 6,410,500                 

งบลงทนุ 6,410,500                 

ครุภณัฑ์ 410,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 410,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลในเมอืง  

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลในเมอืง  อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 22,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนกฬีาจงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 6,000,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,923,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 2,923,000                 

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 2,923,000                 

งบลงทนุ 2,923,000                 

ครุภณัฑ์ 1,616,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตร ์ต าบลในเมอืง  อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 388,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลในเมอืง  

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,307,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,307,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารกฬีา โรงเรียนกฬีา

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั แห่ง 1 1,307,000                    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 16,734,000                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 4,936,400                 

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 1,800,000                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,800,000                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,800,000                 

งบลงทนุ 1,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: สรา้งโรงเกบ็พสัดุ  ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งโรงเกบ็รถยนต ์ส านกังานพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 600,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,470,100                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 2,470,100                 

พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน 2,470,100                 

งบด าเนินงาน 2,470,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,470,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการสรา้งอาชพีผูม้รีายได ้

นอ้ยและยากจนตามวถิคีวามพอเพยีง 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการนวตักรรมการพฒันา

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 1,178,900                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 732,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 732,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 732,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 732,000                   

งบลงทนุ 732,000                   

ครุภณัฑ์ 182,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองล าโดมนอ้ย จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลนิคม

สรา้งตนเองล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  นิคมสรา้งตนเองล าโดม

นอ้ย จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลนิคมสรา้งตนเองล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา   นิคม

สรา้งตนเองล าโดมนอ้ย จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลนิคมสรา้งตนเองล าโดม

นอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 50,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 550,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มบา้นพกัเจา้หนา้ที่ นิคมสรา้งตนเองล าโดม

ใหญ่ จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั หลงั 1 200,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 350,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มถนนลูกรงั สายซอย นิคมสรา้งตนเองล าโดมใหญ่ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 80,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 80,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 80,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 80,000                     

งบลงทนุ 80,000                     

ครุภณัฑ์ 80,000                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 80,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มที่นอนผูร้บับริการ  ขนาด 3.5 ฟตุ 

บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 80,000                        

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 10,985,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 10,985,600                

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 10,985,600                

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 3,436,500                 

งบลงทนุ 3,436,500                 

ครุภณัฑ์ 1,036,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 353,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 15 ลติร ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคน

พกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคน

พกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร

บา้นทองพูนเผ่าพนสัจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 6 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารบา้นทองพูนเผ่าพนสั

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมเพดาน  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร

บา้นทองพูนเผ่าพนสัจงัหวดัอบุลราชธานี   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 16 40,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร

บา้นทองพูนเผ่าพนสัจงัหวดัอบุลราชธานี   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 6 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 565,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

พฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพี

คนพกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงเหลก็ขนาด 3.5 ฟตุ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพี

คนพกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เตียง 40 100,000                      



8 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องดกัยงุแบบชอ๊ตไฟฟ้า ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 2,800                         

รายการระดบัที1่: ที่นอนยางพาราธรรมชาติ  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพี

คนพกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 60 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ขนาด 22 น้ิว  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพ

และอาชพีคนพกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 20,400                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 95,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนหอ้งประชมุระบบดจิติอลพรอ้มระบบ

บนัทกึเสยีง ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารบา้นศรีวนาไลจงัหวดั

อบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 95,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,000                         

รายการระดบัที1่: ปตัตาเลีย่น  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารบา้น

ทองพูนเผ่าพนสัจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

 จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 4 8,000                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบดจิติอล  ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพและอาชพีคนพกิารบา้นทองพูนเผ่าพนสัจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ตูย้าเกบ็อปุกรณ์ปฐมพยาบาล  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและ

อาชพีคนพกิารบา้นทองพูนเผ่าพนสัจงัหวดัอบุลราชธานี   ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 10,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรือนนอนชายและหญงิ ศูนย์

พฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารบา้นทองพูนเผ่าพนสัจงัหวดัอบุลราชธานี

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 2 2,400,000                    

คุม้ครองสวสัดภิาพคนพกิาร 7,549,100                 

งบลงทนุ 7,549,100                 

ครุภณัฑ์ 499,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 150,800                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิาร

บา้นอบุลฮกัแพงจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 12 94,800                        

รายการระดบัที1่:   เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร สถานคุม้ครองและพฒันา

คนพกิารบา้นอบุลฮกัแพงจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 56,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน สถานคุม้ครอง

และพฒันาคนพกิารบา้นอบุลฮกัแพงจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 35,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 312,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถาน

คุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้นอบุลฮกัแพงจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 72,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้ส าหรบัคนพกิาร สถานคุม้ครองและพฒันาคน

พกิารบา้นอบุลฮกัแพงจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 65 240,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,050,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารพยาบาล สถานคุม้ครองและพฒันาคน

พกิารบา้นอบุลฮกัแพงจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้วางเตาแกส๊พรอ้ม ระบบดูดควนั

บริเวณที่ประกอบอาหารโรงครวั สถานคุม้ครองและพฒันาคนพกิารบา้น

อบุลฮกัแพงจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 50,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,373,838,700            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 39,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 39,800                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 39,800                     

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 25,000                     

งบลงทนุ 25,000                     

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา  ต าบล

ขามใหญ่   อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 25,000                        

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 14,800                     

งบลงทนุ 14,800                     

ครุภณัฑ์ 14,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  ต าบลขามใหญ่   อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี  จงัหวดั เครื่อง 2 8,600                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1  ต าบลขามใหญ่   อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 6,200                         

กรมชลประทาน 1,248,907,000            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 148,663,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 13,650,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 13,650,000                

งบลงทนุ 13,650,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,650,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาอ่างเกบ็น า้หว้ยจนัลา 

ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 2,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,150,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมลาดตลิง่ฝายหว้ยโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอ

โขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 5,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิกอง ต าบลคอแลน

 อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยพลาญเสอืตอนลา่ง 

ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยจนัลา ต าบลโดม

ประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยวงัใหญ่ ต าบลโดม

ประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยจนัลา ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอ

น า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอเกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทานในเขตจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบล

โดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 450,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 135,013,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 135,013,000              

งบลงทนุ 135,013,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,013,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 135,013,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหลงัท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยจนัลา ต าบล

โดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ระยะทาง 3.850 กม. รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้หวังานอ่างเกบ็น า้หว้ยซงึ ต าบลนา

โพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ระยะทาง 0.500 กม. รายการ 0 1,316,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนทางเขา้หวังานฝายหว้ยแซะ ต าบลนาโพธิ์

กลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 7,897,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 2MC-1L-1L (ฝัง่ขวา) สถานี

สูบน า้ P.2 ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 2MC-1L-1R (ฝัง่ขวา) สถานี

สูบน า้ P.2 ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 2MC-1L-2R (ฝัง่ขวา) สถานี

สูบน า้ P.2 ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 2MC-1L-2R-1L (ฝัง่ขวา) 

สถานีสูบน า้ P.2 ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  รายการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 2MC-2L-1L (ฝัง่ขวา) สถานี

สูบน า้ P.2 ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง รายการ 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 2MC-4L-1L (ฝัง่ขวา) สถานี

สูบน า้ P.2 ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง รายการ 0 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 2MC-5L-1R (ฝัง่ขวา) สถานี

สูบน า้ P.2 ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง รายการ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 2MC-5L-2R-1R (ฝัง่ขวา) 

สถานีสูบน า้ P.2 ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 2MC-5L-2R-1L (ฝัง่ขวา) 

สถานีสูบน า้ P.2 ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  รายการ 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สาย 2MC-7R-1R (ฝัง่ขวา) สถานี

สูบน า้ P.2 ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-1R เขือ่นล  าเซบก ต าบลท่า

เมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 0.703 กม. รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-2R เขือ่นล  าเซบก ต าบลท่า

เมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 0.388 กม. รายการ 0 1,400,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-3R เขือ่นล  าเซบก ต าบลท่า

เมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 1.247 กม. รายการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-4R เขือ่นล  าเซบก ต าบลท่า

เมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 0.356 กม. รายการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-5R-1L-1R เขือ่นล  าเซบก 

ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 2.330 กม. รายการ 0 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-5R-2L เขือ่นล  าเซบก 

ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 2.207 กม. รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-5R-2L-1L เขือ่นล  าเซบก 

ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 1.058 กม. รายการ 0 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-5R-2L-1R เขือ่นล  าเซบก 

ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 1.200 กม. รายการ 0 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-6R เขือ่นล  าเซบก ต าบลท่า

เมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 1.571 กม. รายการ 0 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-7R เขือ่นล  าเซบก ต าบลท่า

เมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 1.667 กม. รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย P1-8R เขือ่นล  าเซบก ต าบลท่า

เมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 1.490 กม. รายการ 0 5,300,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองสาย MC สถานีสูบน า้ PR2 ต าบลก่อเอ ้

 อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ระยะทาง 8.560 กม. รายการ 0 13,400,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองสาย MC-1L สถานีสูบน า้ PR2 ต าบล

ก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 2.300 กม. รายการ 0 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองสาย MC-1R สถานีสูบน า้ PR2  ต าบล

ก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 2.720 กม. รายการ 0 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองสาย MC-2R สถานีสูบน า้ PR2 ต าบล

ก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ระยะทาง 2.300 กม. รายการ 0 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย RMC อ่างเกบ็น า้สระสมงิ 

ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 1.120 รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้สาย 1L-RMC  อ่างเกบ็น า้สระสมงิ

 ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง 1.689 รายการ 0 6,000,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 530,600,000              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 182,995,500              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 182,995,500              

งบลงทนุ 182,995,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 182,995,500                 

ค่าส ารวจออกแบบ 11,187,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 7 จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 11,187,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 171,808,500                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ ดาดคอนกรีตสาย MC-1L สถานีสูบ

น า้ PR.3 ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารระบายน า้ป่า กม.0+982 สาย 2MC-6R  

สถานีสูบน า้ P.2 ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง Basin โรงสูบน า้โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

โดมนอ้ย ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 

ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 3,109,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้ป่า ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3 ต าบลหนองบวัฮี

 อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท านบดนิและประตูระบายน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยน า้ใส

 ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ยอ่างเกบ็น า้หนองเหลา่

หนิ กม. 1+400-2+480 ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยอม้ ต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท านบดนิและอาคารระบายน า้ลน้อ่างเกบ็น า้ดนิด า

ใหญ่ ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัน า้อ่างเกบ็น า้หนอง

ชา้งใหญ่ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้หว้ยยาง ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 227,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 48,772,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอยและแยกซอย .สถานีสูบ

น า้ P.2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลบา้นไทย

 อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ในเขต โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1R-11R-LMC เป็นช่วง ๆ ฝ่าย

ส่งน า้ฯที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลดอนจกิ อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 1,210,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 11R-LMC เป็นช่วง ๆ ฝ่ายส่งน า้

ฯที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลดอนจกิ อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 2L-3R-LMC และอาคาร

ประกอบ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบล

บา้นแขม อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 651,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 3R-LMC และอาคารประกอบ

 ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลบา้นแขม 

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 1,293,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1L-3R-LMC และอาคาร

ประกอบ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบล

บา้นแขม อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 654,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2R-2R LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่ง

น า้ฯที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย  อ าเภอพบูิลมงัสาหาร รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ในเขตโซนที่ 9 ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 2  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 12R-LMC เป็นช่วง ๆ ฝ่ายส่งน า้

ฯที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 14R-LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน า้ฯ

ที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลกดุชมภู อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 3R-14R-LMC เป็นช่วง ๆ ฝ่าย

ส่งน า้ฯที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลกดุชมภู อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 1,220,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย LMC และอาคารประกอบ 

ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย อ าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 3,624,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 3R-2R LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่ง

น า้ฯที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย อ าเภอพบูิลมงัสาหาร รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2L-2R LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่ง

น า้ฯที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย อ าเภอพบูิลมงัสาหาร รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายยางหว้ยบงัโกย บา้นโนนนารี  โครงการ

ชลประทานอบุลราชธานี ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยพลาญเสอืตอนลา่ง 

8 สาย  โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้

ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปากคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาอ่างเกบ็

น า้หว้ยถ า้แข ้ โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลค าเจริญ อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 680,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ปากคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ยอ่างเกบ็

น า้หว้ยถ า้แข ้ โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลค าเจริญ อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 340,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายยางล าเซบาย  โครงการชลประทาน

อบุลราชธานี ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยวงัแดง จ านวน 2 

สาย  โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยจนัลา 13 สาย  

โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยวงัใหญ่ 14 สาย  

โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตวัยางพรอ้มระบบควบคุมฝายยางหว้ยตุงลงุ

บา้นกดุก่วย  โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอ

ศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หนองเหลา่หนิ จ านวน 2

 สาย  โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยค าหมากใหญ่  

โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบเขือ่นล  าเซบก 

จ านวน 14 สาย  โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลท่าเมอืง อ าเภอ

ดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยอม้  โครงการ

ชลประทานอบุลราชธานี ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้รบัแรงดนัพรอ้มระบบส่งน า้เขือ่นล  า

เซบก  โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมด

แดง จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หนองชา้งใหญ่ จ านวน 2

 สาย  โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้สระสมงิ จ านวน 2 สาย 

 โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ 

จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยถ า้แข ้ โครงการ

ชลประทานอบุลราชธานี ต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 4,300,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง ร่องชกัน า้และ

ตะกอนทรายใตห้อ้งเครื่องสูบน า้ .สถานีสูบน า้ PR3  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั รายการ 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 13,000,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา กดุปลาขาว  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลหวัดอน อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองกดุเวยีน  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลหวัดอน อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 6,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 307,604,500              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 130,000,000              

งบลงทนุ 130,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 130,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 130,000,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยตาเทยีว ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น 

จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยบงัโกย ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั

อบุลราชธานี รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นแก่งเจริญ 

(3) ต าบลกดุชมพู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 45,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 9,600,000                 

งบลงทนุ 9,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,600,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิกดุโพธิ์ พรอ้มอาคารประกอบ  (คบ.ชลีา่งและเซ

บายลา่ง) ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 9,600,000                    

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 168,004,500              

งบลงทนุ 168,004,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 168,004,500                 

ค่าที่ดนิ 12,064,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 7,760,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 7 จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 4,304,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 125,940,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา โครงการฝายยางบา้นค าสะอาด 

ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 962,100                      
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รายการระดบัที1่:  สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้ โครงการสถานี

สูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้ PL5  ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหวังานและอาคารประกอบ  โครงการฝายยางบา้นค า

สะอาด จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 54,978,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการสถานีสูบน า้ดว้ย

ไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้ PL5  จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 30,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 40,000,000                

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้หว้ยบวัเทยีมพรอ้มขดุลอก ต าบลกลาง 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี 0 40,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 546,700,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 546,700,000              

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 546,700,000              

งบลงทนุ 546,700,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 546,700,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 526,700,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ  โครงการสถานีสูบน า้

พรอ้มระบบส่งน า้ลาดวารี PR1   ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดั รายการ 0 96,700,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นใหม่แสนสุข 

ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 93,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นชาดค าพวง 

(แห่งที่ 3) ต าบลทรายมูล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นธาตุลุม่ (คบ.ชี

ลา่งและเซบายลา่ง) ต าบลสหธาตุ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองยาง 

ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นบ่อเสยีว 

ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 47,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นโนนคอ้ลคุุ 

ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นดอนดู่ แห่งที่ 

2 (มูลลา่ง) ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหว้ยงิ้ว(ส่วนที่ 3) พรอ้มอาคารประกอบ  (คบ.ชี

ลา่งและเซบายลา่ง) ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิกดุบงัคง (กดุมะคง) พรอ้มอาคารประกอบ ต าบล

ท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองหลม่  (กดุตะวนั) ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 61,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่  โครงการสถานีสูบน า้พรอ้ม

ระบบส่งน า้ลาดวารี PR1 ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดั รายการ 0 20,000,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 22,944,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 22,944,000                

การจดัการงานชลประทาน 22,944,000                

งบลงทนุ 22,944,000                

ครุภณัฑ์ 1,434,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,434,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 7 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 1,434,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,510,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 4,860,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานขา้มคลอง อ่างเกบ็น า้หว้ยวงัแดง .

โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร รายการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 3,060,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

อบุลราชธานี ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 860,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 14,650,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน,คลองส่งน า้และฝายยางที่ขาด

อตัราก าลงั โครงการชลประทานอบุลราชธานี ในเขตพื้นที่รบัผดิชอบของ

โครงการชลประทานอบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั.

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสา รายการ 0 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลปะอาว อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและอาคารที่ท  าการ .ส านกังาน

ชลประทานที่ 7 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานอบุลราชธานี ใน

เขตพื้นที่รบัผดิชอบของโครงการชลประทานอบุลราชธานี จงัหวดั รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาโดมนอ้ย ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

 จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ .ส านกังานชลประทานที่ 7 ต าบลใน

เขตพื้นที่รบัผดิชอบของส านกังานชลประทานที่ 7 อ าเภอ จงัหวดั รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 2,650,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หนองชา้งใหญ่ .โครงการ

ชลประทานอบุลราชธานี ต าบลยางสกักะโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสบิ รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หนองเหลา่หนิ .โครงการ

ชลประทานอบุลราชธานี ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืร่องชกัน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

โดมนอ้ย อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 150,000                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ในเขต.โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชลีา่ง

และเซบายลา่ง ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโครงการชลประทาน

อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาบริเวณหวังาน เขือ่นล  าโดมใหญ่ .

โครงการชลประทานอบุลราชธานี ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร รายการ 0 1,000,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 869,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 869,000                   

งบลงทนุ 869,000                   

ครุภณัฑ์ 869,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์อบุลราชธานี ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสา คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์อบุลราชธานี ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 44,500                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 44,500                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 44,500                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 44,500                     

งบลงทนุ 44,500                     

ครุภณัฑ์ 44,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 44,500                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 20 คิวบกิฟตุ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

กรมปศุสตัว ์ 2,611,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,810,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูง 1,810,000                 

เพิม่ศกัยภาพการผลติปศุสตัวคุ์ณภาพสูง 1,810,000                 

งบลงทนุ 1,810,000                 

ครุภณัฑ์ 1,810,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,810,000                    

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต า่กวา่ 30 ลติร ต าบล

หนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 30 810,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัสต็อคน า้เชื้อแช่แขง็ปากกวา้ง ขนาดไม่ต า่กวา่ 35 ลติร 

ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 20 700,000                      
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รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ต าบล

หนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 30 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 801,900                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 801,900                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 450,000                   

งบลงทนุ 450,000                   

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลหนองขอน 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 450,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 314,900                   

งบลงทนุ 314,900                   

ครุภณัฑ์ 314,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลหนองขอน อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 240,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ต าบล

หนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 5 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้แบบสะบดัผึ่ง ต าบลหนองขอน อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 190,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 37,000                     

งบลงทนุ 37,000                     

ครุภณัฑ์ 37,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ต าบห

นองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 112,671,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 2,000,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 2,000,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 2050 2,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 46,724,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 46,724,000                
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ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 4,091,000                 

งบลงทนุ 4,091,000                 

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 4 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 991,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 500 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 300 600,000                      

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 6,371,000                 

งบลงทนุ 6,371,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,371,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,371,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 1900000 3,135,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 1300000 1,326,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1700 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 4 

จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 500000 510,000                      

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 34,800,000                

งบลงทนุ 34,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,800,000                   

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ โดยการปรบัรูปแปลงนาให ้

เหมาะสมในพื้นที่โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติขา้วอนิทรียเ์พือ่การส่งออก

ในพื้นที่ทุ่งหมาหวิ จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 4000 34,800,000                   

สรา้งนิคมการเกษตร 1,122,000                 

งบลงทนุ 1,122,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,122,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่นิคมการเกษตร 

จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 300 1,122,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 340,000                   

งบลงทนุ 340,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 340,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 340,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 200 340,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 240,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 240,000                   

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 240,000                   

งบลงทนุ 240,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 240,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 240,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 300 240,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 63,707,200                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 50,089,200                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 50,089,200                

งบลงทนุ 50,089,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,089,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,089,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 88 1,566,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 80 1,424,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 71 1,263,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 72 1,281,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกศุกร อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 2 35,600                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกจาน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเซเป็ด อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตากแดด อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาพนิ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาสะไม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนกงุ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเป้า อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะพอื อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเต่า อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 81 1,441,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจกิเทงิ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 44 783,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกาบนิ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแกง้เหนือ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 20 356,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเจยีด อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 66 1,174,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นกอก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตระการ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลถ า้แข ้อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแดง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกระเดยีน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 40 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยขะยงุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 98 1,744,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 13 231,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 90 1,602,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 90 1,602,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 89 1,584,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 49 872,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งเทงิ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุยาลวน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 70 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเลนิ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี บ่อ 2 35,600                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 13,618,000                

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 13,618,000                

งบลงทนุ 13,618,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,618,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 13,618,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นท่าศาลา หมู่ 5 ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่ง

ใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 7,024,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้ร่องเตย บา้นเตย หมู่ 3 ต าบลขามป้อม 

อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 3,505,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยขี้นาค บา้นแดงหมอ้ หมู่ 2 ต าบลแดงหมอ้ 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 3,089,000                    

กรมวชิาการเกษตร 5,488,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,488,000                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 398,000                   

วจิยัและพฒันา 398,000                   

งบลงทนุ 398,000                   

ครุภณัฑ์ 398,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 398,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้ออณุหภูมติ า่ (Cooling Incubator) ต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสารละลาย 

(pH-meter) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 48,000                        

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 5,090,000                 

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 5,090,000                 

งบลงทนุ 5,090,000                 

ครุภณัฑ์ 5,090,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,090,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยตวัอยา่งระบบไมโครเวฟชนิด Ultrawave 

พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 4,650,000                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัพรอ้มชดุก าจดัไอกรด ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่ง

วรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 440,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,013,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,013,800                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,013,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,013,800                 

งบลงทนุ 1,013,800                 

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรจงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 981,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 668,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอนาจะหลวย  ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอส าโรง 

ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 168,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 313,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานเกษตรอ าเภอส าโรง 

ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 313,400                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 933,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 933,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 933,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ คนั 1 848,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 85,000                     

งบลงทนุ 85,000                     

ครุภณัฑ์ 85,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลวาริน

ช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวาริน

ช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 1,260,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอบุลราชธานี  

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอบุลราชธานี  

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,100,700                 

โครงการการเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 1,100,700                 

จดัการแหลง่น า้ในเขตปฏรูิปทีด่นิ 1,100,700                 

งบลงทนุ 1,100,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,100,700                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 488,900                      

รายการระดบัที1่: ขดุแกม้ลงิหว้ยหวา้ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 488,900                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 611,800                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนา้ฝายหว้ยอแีหวง่ บา้นใหม่คงส าโรง ต าบลนาค า

 อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 611,800                      

กระทรวงคมนาคม 2,163,098,800            

กรมเจา้ทา่ 4,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,000,000                 

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 4,000,000                 

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ครุภณัฑ์ 4,000,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เรือตรวจการณ์ล าน า้ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 21 ฟตุ 

ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 7 สาขาอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี จ านวน ล า 1 4,000,000                    

กรมการขนส่งทางบก 14,936,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,565,900                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 13,565,900                

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 278,900                   

งบลงทนุ 278,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 278,900                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 278,900                      
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รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอเขมราฐ ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 278,900                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 13,287,000                

งบลงทนุ 13,287,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,287,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 457,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งสาขาอ าเภอเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 457,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,830,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัอบุลราชธานี (แห่งที่ 2) 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 5,550,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัอบุลราชธานี สาขาอ าเภอ

เขมราฐ ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 7,280,000                    

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 านกังานขนส่งจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,497,373,000            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,073,831,300            

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 20,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

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

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 107,000,000              

เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการของทางหลวงสายหลกั 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: สาย อ.พบูิลมงัสาหาร - ด่านช่องเมก็ จ.อบุลราชธานี กม. 14 60,000,000                   

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 47,000,000                

งบลงทนุ 47,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 47,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอดุม จ. กม. 2.45 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขือ่งใน - อบุลราชธานี จ. กม. 2.8 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 891,631,300              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 574,246,300              
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งบลงทนุ 574,246,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 574,246,300                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 569,252,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ตระการพชืผล - บ.หว้ยยาง ตอน บ.ดอนหมาก

มาย - บ.แสนสบาย จ.อบุลราชธานี กม. 18.425 147,785,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.ตระการพชืผล - อ.เขมราฐ ตอน บ.แสนสบาย - อ.

เขมราฐ จ.อบุลราชธานี กม. 29.5 325,953,000                 

รายการระดบัที1่: สายอบุลราชธานี - อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธานี กม. 7.75 95,514,000                   

ค่าส ารวจออกแบบ 4,994,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหา

การจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง จดุตดัทางหลวงหมายเลข 217 - 

จดุตดัทางหลวงหมายเลข 2050 โครงการ 1 4,994,300                    

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 160,000,000              

งบลงทนุ 160,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 160,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 160,000,000                 

รายการระดบัที1่: ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 231 กบัทาง

หลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) (พรอ้มทางคู่ขนาน) จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 160,000,000                 

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 37,385,000                

งบลงทนุ 37,385,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,385,000                   

ค่าที่ดนิ 37,385,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 9 จ.อบุลราชธานี สายทาง 4 37,385,000                   

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 120,000,000              

งบลงทนุ 120,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อบุลราชธานี  จ. กม. 14.59 120,000,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 25,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2172 ตอน ดอนจกิ - อ่างศิลา จ.

อบุลราชธานี แห่ง 1 18,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนาม

แท่ง จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 7,000,000                    

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 30,200,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 30,200,000                

งบลงทนุ 30,200,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทุก (Truck rest area) 

พรอ้มปรบัปรุงสถานีตรวจสอบน า้หนกัอบุลราชธานี (ขาออก) จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 30,200,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 404,661,700              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 29,529,500                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 29,529,500                

งบลงทนุ 29,529,500                

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

Profiler) จ.อบุลราชธานี เครื่อง 1 2,600,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,929,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,729,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัช านาญการและช านาญ

การพเิศษ (ระดบั 7-8)  แขวงทางหลวงอบุลราชธานีที่ 2 จ.อบุลราชธานี หลงั 1 1,539,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงบุณฑริก แขวงทางหลวงอบุลราชธานีที่ 2 หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงวารินช าราบ  แขวง

ทางหลวงอบุลราชธานีที่ 2 จ.อบุลราชธานี หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงพบูิลมงัสาหาร แขวง

ทางหลวงอบุลราชธานีที2่ จ.อบุลราชธานี หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงหนองไฮ แขวงทาง

หลวงอบุลราชธานีที่ 1 จ.อบุลราชธานี หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน แขวงทางหลวงอบุลราชธานีที่ 

2 จ.อบุลราชธานี หลงั 1 18,500,000                   

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 333,919,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 333,919,000              

งบลงทนุ 333,919,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 333,919,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 318,919,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงอบุลราชธานีที่ 1 กม. 675 43,710,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงอบุลราชธานีที่ 2 กม. 631 39,520,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น า้ยนื ตอน 1

 จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจยีม - สะพอื ตอน 1

 จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขยีว - เขมราฐ จ. แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2252 ตอน ปทุมราชวงศา  - กดุ

ขา้วปุ้ น จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขือ่งใน - ธาตุนอ้ย จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสบิ - ดู่นอ้ย ตอน

 1 จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอดุม - อบุลราชธานี 

ตอน 1 จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 11,200,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอดุม - อบุลราชธานี 

ตอน 2 จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอดุม จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อบุลราชธานี - ตระการ

พชืผล จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง จ. แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอดุม - โนนเรียง ตอน

 2 จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาค าใหญ่ - โพนเมอืง จ.

อบุลราชธานี แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บา้นเอ ้- หนองขอน และ 

ทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองยอ - หนองชา้งใหญ่ จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2248 

ตอน ซ าหวาย - บุญฑริก จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผอื - นาไฮ ตอน 1 

จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อบุลราชธานี จ.

อบุลราชธานี แห่ง 1 15,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 41,213,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 34,831,400                

งบลงทนุ 34,831,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,831,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 34,831,400                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น า้ยนื จ.

 อบุลราชธานี แห่ง 1 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง

 ตอน 1 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 951,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง

 ตอน 2 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 951,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน หว้ยยาง - สองคอน 

ตอน 1 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 462,900                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลอือ านาจ - หนองยอ 

และสายทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินช าราบ - หนองงูเหลอืม จ. แห่ง 2 1,287,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลอือ านาจ - หนองยอ, 

สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อบุลราชธานี, สายทางหลวง

หมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธานี และสายทางหลวง

หมายเลข 2178 ตอน วารินช าราบ - หนองงูเหลอืม จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - 

อบุลราชธานี จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินช าราบ - หนองงู

เหลอืม ตอน 3 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นสวน - เขือ่งใน และ

สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขือ่งใน - อบุลราชธานี จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อบุลราชธานี ตอน 1 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อบุลราชธานี ตอน 2 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 934,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อบุลราชธานี ตอน 5 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 837,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อบุลราชธานี และสายทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อบุลราชธานี - 

ตระการพชืผล จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,547,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ 

ตอน 2 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจยีม

 ตอน 1 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พบูิลมงัสาหาร - ช่อง

เมก็ ตอน 2 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินช าราบ - สวา่งวรีะ

วงศ ์- พบูิลมงัสาหาร - ช่องเมก็ จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอดุม - โนนเรียง -

 หนองแสง จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2396  ตอน ป่าไม ้- หนองแสง 

และสายทางหลวงหมายเลข 2396 ตอน ป่าไม ้- หนองแสง จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,025,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2396 ตอน ช่องเมก็ - ป่าไม ้และ

สายทางหลวงหมายเลข 2396 ตอน ป่าไม ้- หนองแสง จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอดุม 

และสายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอดุม - อบุลราชธานี ตอน 1 จ. แห่ง 2 2,924,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอดุม, 

สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอดุม - อบุลราชธานี และสายทางหลวง

หมายเลข 2191 ตอน ทางเขา้เดชอดุม จ. อบุลราชธานี แห่ง 3 1,023,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 6,381,800                 

งบลงทนุ 6,381,800                 

ครุภณัฑ์ 4,531,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,369,800                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี  พรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร กก.6 บก.ทล. จ.อบุลราชธานี คนั 1 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุ(ระบบ VHF/FM) ชนิดประจ าที่ 45 วตัต์

 ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. จ.อบุลราชธานี เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,850,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้ระบบไฟฟ้า ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้ระบบประปา ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. จ. แห่ง 1 650,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้ส าหรบับริการประชาชน ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. จ.

อบุลราชธานี แห่ง 1 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 18,880,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 10,180,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 10,180,000                
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งบลงทนุ 10,180,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,180,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,180,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บา้นดวน

 ตอน 4 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บา้นดวน

 ตอน 5 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บา้นดวน

 ตอน 7 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บา้นดวน

 ตอน 9 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บา้นด่าน - ซ าหวาย จ.

 อบุลราชธานี แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน หนามแท่ง - โขงเจยีม

 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 402,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พบูิลมงัสาหาร - ช่อง

เมก็ จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินช าราบ - สวา่งวรีะ

วงศ ์ตอน 1 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินช าราบ - สวา่งวรีะ

วงศ ์ตอน 2 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินช าราบ - สวา่งวรีะ

วงศ ์จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมล าโดมนอ้ย - โขง

เจยีม จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 402,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซ าหวาย - บุญฑริก 

ตอน 4 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 402,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซ าหวาย - บุญฑริก 

ตอน 7 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 402,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2396 ตอน ป่าไม ้- หนองแสง 

ตอน 1 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 402,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2396 ตอน ป่าไม ้- หนองแสง 

ตอน 2 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 402,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2396 ตอน ป่าไม ้- หนองแสง 

ตอน 4 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2396 ตอน ป่าไม ้- หนองแสง 

ตอน 5 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอดุม - อบุลราชธานี 

จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน มหาวทิยาลยั

อบุลราชธานี - อ.เดชอดุม (ทางเลีย่งเมอืงนาส่วง) ตอน 1 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน มหาวทิยาลยั

อบุลราชธานี - อ.เดชอดุม (ทางเลีย่งเมอืงนาส่วง) ตอน 2 จ. อบุลราชธานี แห่ง 1 499,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง

อบุลราชธานีที่ 1 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง

อบุลราชธานีที่ 2 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 632,789,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 80,631,300                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 31,111,300                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 31,111,300                

งบลงทนุ 31,111,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,111,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 31,111,300                   

รายการระดบัที1่: สะพานในสายทาง อบ.3058 แยก ทล.231 - ขา้มล ามูล

นอ้ย อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี ม. 160 16,711,500                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยยาง อ.นาเยยี จ.อบุลราชธานี ม. 150 8,879,800                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยล าซอม อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี ม. 110 5,520,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 37,820,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 37,820,000                

งบลงทนุ 37,820,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 37,820,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 37,820,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.ท่าเสยีว อ.ตาลสุม จ. กม. 3.5 18,930,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยตาหวงั อ.โพธิ์ไทร จ. กม. 2.5 11,830,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยกระจนี อ.นาตาล จ. กม. 1.1 3,390,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยขดัไร่ อ.โพธิ์ไทร จ. กม. 1.2 3,670,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 4,500,000                 

ขยายความกวา้งสะพาน 4,500,000                 

งบลงทนุ 4,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย อบ.4122 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2214 - บา้นวงัเสอื อ.น า้ขุน่ จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 4,500,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 7,200,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 7,200,000                 

งบลงทนุ 7,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,200,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย อบ.4035 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2214 - บา้นนาห่อม อ.ทุ่งศรีอดุม จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย อบ.4029 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาจะหลวย อ.เดชอดุม, นาจะหลวย จ. แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย อบ.4047 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นโนนสวรรค ์อ.น า้ยนื, น า้ขุน่ จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 3,200,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 15,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 15,000,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสาย อบ.4015 แยก ทล.2248 - บา้นโพนดวน

 อ.เดชอดุม, น า้ยนื จ.อบุลราชธานี กม. 3.613 15,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 475,117,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 136,408,600              

ยกระดบัมาตรฐานทาง 116,675,000              

งบลงทนุ 116,675,000              

ครุภณัฑ์ 208,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 208,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 7 (อบุลราชธานี) ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี 

แขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 7 (อบุลราชธานี) ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี 

แขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี ชดุ 1 24,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 116,467,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 116,467,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.231 - ท่าอากาศยานนานาชาติ

อบุลราชธานี อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี กม. 9.077 116,467,000                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 5,259,000                 

งบลงทนุ 5,259,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,259,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,259,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยเฮอื อ.เขือ่งใน จ.อบุลราชธานี ม. 46 5,259,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 14,474,600                

งบลงทนุ 14,474,600                

ครุภณัฑ์ 3,782,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,463,000                    

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 7 (อบุลราชธานี) คนั 2 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทอบุลราชธานี คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 7 (อบุลราชธานี) 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 7 ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี ชดุ 1 35,000                        
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ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,178,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 7 (อบุลราชธานี) เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 7 (อบุลราชธานี) เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 7 (อบุลราชธานี) เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่

แบบไฟฟ้า ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 7 (อบุลราชธานี) ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 7 (อบุลราชธานี) ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทอบุลราชธานี เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,692,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,692,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 10,692,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 331,994,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 331,994,000              

งบลงทนุ 331,994,000              

ครุภณัฑ์ 20,234,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,794,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวง

ชนบทอบุลราชธานี คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 15,790,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทอบุลราชธานี คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั แขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี คนั 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี คนั 1 4,500,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 311,760,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 311,760,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

 บา้นนากระเเซง อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.2084 แยกทางหลวงหมายเลข 23 -

 บา้นขี้เหลก็ - ทล.212 อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นแตใ้หม่ อ.เมอืง, เหลา่เสอืโกก้ จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.2080 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

 บา้นห่องค า อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,200,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นกงุชยั อ.ม่วงสามสบิ, ลอือ านาจ จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 217

 - บา้นนาโพธิ์ อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นก่อบงึ อ.เมอืง, ม่วงสามสบิ จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.3092 แยกทางหลวงหมายเลข 217

 - บา้นโพธิ์ไทร อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -

 บา้นส าโรง อ.วารินช าราบ, ส าโรง จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

2050 - บา้นปลาดุก อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 

2050 - บา้นม่วงโคลน อ.ตระการพชืผล, ตาลสุม จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

2050 - บา้นพะลาน อ.นาตาล จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 

2134 - บา้นท่าเสยีว อ.ศรีเมอืงใหม,่ พบูิลมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 

2222 - บา้นดอนใหญ่ อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.3092 แยกทางหลวงหมายเลข 217

 - บา้นโพธิ์ไทร อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 

2173 - บา้นพบูิลมงัสาหาร อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 

2182 - บา้นนาโพธิ์ อ.เดชอดุม, บุณฑริก จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 

2171 - บา้นโพนดวน อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 

2248 - บา้นโพนดวน อ.น า้ยนื, เดชอดุม จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 

2178 - บา้นหว้ยขะยงุ อ.ส าโรง, วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 

2134 - บา้นหนองสะเดา อ.ศรีเมอืงใหม่ จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4076 แยกทางหลวงหมายเลข 

2050 - บา้นคนัพระลาน อ.นาตาล จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.5071 แยกทางหลวงชนบทอบ.4031

 - บา้นนาเยยี อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 

2172 - บา้นนาเยยี อ.นาเยยี จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อบ.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บา้นนา

เยยี จ.อบุลราชธานี กม. 2 13,100,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อบ.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้น

หว้ยยาง อ.เขมราฐ จ.อบุลราชธานี กม. 1.7 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อบ.4119 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - ช่อง

ตาอู อ.น า้ยนื จ.อบุลราชธานี กม. 2.8 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทอบุลราชธานี กม. 1696 55,120,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อบ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

2248 - บา้นค าบอน อ.นาจะหลวย จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 4,100,000                    
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย อบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้น

โนนสวรรค ์อ.น า้ยนื, น า้ขุน่ จ.อบุลราชธานี แห่ง 1 11,340,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 6,715,300                 

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 5,089,900                 

งบลงทนุ 5,089,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,089,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 5,089,900                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 5,089,900                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,625,400                 

งบลงทนุ 1,625,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,625,400                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,625,400                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 7 (อบุลราชธานี) แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทอบุลราชธานี แห่ง 1 1,125,400                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 62,040,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 55,640,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 55,640,000                

งบลงทนุ 55,640,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,640,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 55,640,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อบ.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - บา้นค าบอน อ.นาจะหลวย จ. แห่ง 2 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อบ.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นโสกแสง อ.บุณฑริก, นาจะหลวย แห่ง 3 8,970,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อบ.

4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาจะหลวย อ.เดชอดุม, นาจะ

หลวย จ.อบุลราชธานี แห่ง 4 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อบ.

4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาโพธิ์ อ.เดชอดุม, บุณฑริก จ. แห่ง 3 8,520,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อบ.

4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นโนนสวรรค ์อ.น า้ยนื, น า้ขุน่ จ. แห่ง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อบ.

4048 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นตาโอง อ.น า้ยนื, น า้ขุน่ จ. แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อบ.

4063 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นกดุเรือ อ.เดชอดุม, ทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 4,050,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อบ.

4068 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอดุม จ. แห่ง 1 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อบ.

5071 แยกทางหลวงชนบท อบ.4031 - บา้นนาเยยี อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี แห่ง 3 8,900,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 6,400,000                 

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 6,400,000                 

งบลงทนุ 6,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,400,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,400,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อบ.

4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - บา้นโพนดวน อ.น า้ยนื, เดชอดุม จ. แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อบ.

4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2182 - บา้นนาโพธิ์ อ.เดชอดุม, บุณฑริก จ. แห่ง 2 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อบ.

4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บา้นโนนแดง อ.เดชอดุม, นาจะหลวย แห่ง 2 2,500,000                    

กรมทา่อากาศยาน 14,000,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 14,000,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 6,000,000                 

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ครุภณัฑ์ 6,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View 

X-Ray ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยาน

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 6,000,000                    

โครงการปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 8,000,000                 

ปรบัปรุงทา่อากาศยานเร่งด่วน 8,000,000                 

งบลงทนุ 8,000,000                 

ครุภณัฑ์ 8,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถกวาดดูด ท่าอากาศยานอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 8,000,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 305,894,400               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 6,866,500                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,366,500                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,366,500                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,366,500                 

งบลงทนุ 5,366,500                 

ครุภณัฑ์ 4,616,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 47,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,569,400                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่ตวัอยา่งชนิดควบคุมอณุหภูม ิส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอกรด (fume hood) ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 

12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 2 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าส าหรบัช ัง่กระดาษกรองงานอากาศ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้บริสุทธิ์ส  าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ (TYPEII) 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเหวีย่งตะกอน  (centrifuge) ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็พลาสติก ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 12  ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 49,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารละลาย  ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 12  

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เตาใหค้วามรอ้น (Heating Block) ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เตา 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องแกว้แบบอตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 995,200                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมชีนิดไอระเหย ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 

12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 2 397,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 12 

 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 511,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 12  ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 2 60,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 557,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถและรางระบายน า้ ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั งาน 1 517,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางขึ้น-ลง ส าหรบัผูพ้กิาร ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั งาน 1 40,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 193,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมทางขึ้นบนัไดตึกส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 12  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 1 193,000                      

กรมทรพัยากรน า้ 139,900,600              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 124,499,800              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 124,499,800              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 124,499,800              

งบลงทนุ 124,499,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 124,499,800                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,000,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมแหลง่น า้หว้ยหนองผอื  บา้นศรีสุข หมู่ที่

 4  ต าบลกศุกร  อ าเภอตระการพชืผล  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 120,499,800                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองสะแบง  บา้นพนัโต หมู่ที่ 4  

ต าบลตบหู  อ าเภอเดชอดุม  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองนกชมุ  บา้นนาประชมุ หมู่ที่ 

7  ต าบลนาเยยี  อ าเภอนาเยยี  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้อ่างเกบ็น า้หว้ยปูน  บา้นป่ากา้ว หมู่

ที่ 4,8  ต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอนาจะหลวย  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้เลงิหวัชา้ง  บา้นหลกัชยั,เศรษฐ ีหมู่

ที่ 11,3  ต าบลเหลา่บก  อ าเภอม่วงสามสบิ  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้กดุปลาตอง  บา้นกดุปลาตอง หมู่ที่ 

4  ต าบลกดุเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอดุม  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 9,999,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองชาติ  บา้นโนนค าแกว้ หมู่ที่ 8

  ต าบลไพบูลย ์ อ าเภอน า้ขุน่  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองสะเดา  บา้นพอกใหญ่ หมู่ที่ 4

  ต าบลเป้า  อ าเภอตระการพชืผล  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หว้ยยาง  บา้นแสนถาวร หมู่ที่ 5  

ต าบลไพบูลย ์ อ าเภอน า้ขุน่  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้ล  าหว้ยเสลา  บา้นหนองหวัลงิ หมู่ที่

 6  ต าบลขี้เหลก็  อ าเภอน า้ขุน่  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองสนาม  บา้นโพนสมิ หมู่ที่ 5 

 ต าบลยางขี้นก  อ าเภอเขือ่งใน  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองเลงิบ่อ (แกม้ลงิ)  บา้นบวัยาง,

โนนเค็ง,ท่าลาด หมู่ที่ 8,10,7  ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วงสามสบิ  จงัหวดั แห่ง 1 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองตากน  บา้นตาโองเหนือ หมู่ที่ 

13  ต าบลขี้เหลก็  อ าเภอน า้ขุน่  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 15,400,800                

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,480,000                 

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,480,000                 

งบลงทนุ 6,480,000                 

ครุภณัฑ์ 6,480,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอปุกรณ์  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 4,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืชดุเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอปุกรณ์

ทดสอบ  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 880,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย  ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 880,000                      

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 8,920,800                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 8,920,800                 

งบลงทนุ 8,920,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,920,800                    

ค่าส ารวจออกแบบ 5,990,800                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 129 5,990,800                    

ค่าควบคุมงาน 2,930,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 11  ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 46 2,930,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 33,834,400                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 33,467,400                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 21,701,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 9,905,000                 

งบลงทนุ 9,905,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,905,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,905,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนดงสวา่งวทิยา  หมู่ที่ 4

 ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นโนนยาง  หมู่ที่ 6 

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นซ าสะกวยนอ้ย  

หมู่ที่ 12 ต าบลตาเกา อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนนาโพธิ์วทิยา  หมู่ที่ 11

 ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนไร่ใตป้ระชาคม  หมู่ที่ 

14 ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหนองเชอืก  หมู่ที่

 15 ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนเออืดใหญ่พทิยา  หมู่ที่

 1 ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 11,796,000                

งบลงทนุ 11,796,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,796,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,796,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นโคกก่องวงันอง 

หมู่ที่ 7 ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นไทยวทิยาคม หมู่ที่ 

4 ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองเหลา่ (ราษฎร์

บ  ารุงวทิยาคาร) หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นหนองสนม หมู่ที่ 

13 ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นหนองดนิด า หมู่ที่ 

1 ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองดุม หมู่ที่ 15 

ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นคอ้ หมู่ที่ 7 ต าบล

โซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นกดุเชยีงมนุ หมู่ที่ 8

 ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นสมพรรตัน ์หมู่ที่ 

10 ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุญฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนชมุชนบา้นหนองขุน่ 

หมู่ที่ 11 ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นทุ่งขนุนอ้ยหนอง

จานวทิยา หมู่ที่ 5 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโนนม่วงโนนจกิ หมู่

ที่ 3 ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 8,886,400                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,335,200                 

งบลงทนุ 1,335,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,335,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,335,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยดู่  หมู่ที่ 3 ต าบล

ค าหวา้ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นท่าก่อ  หมู่ที่ 2 ต าบลนา

จะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นไร่ภูจอง  หมู่ที่ 19 

ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบุ่งหวาย  หมู่ที่ 7 ต าบล

วารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 7,551,200                 

งบลงทนุ 7,551,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,551,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,551,200                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นกระโสบ หมู่ที4่ ต าบลกระโสบ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติยบ์า้นแกง้ลงิ หมู่ที7่ ต าบลโนนสวา่ง 

อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโนน หมู่ที2่ ต าบลทุ่งเทงิ อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นธารไร่นอ้ย หมู่ที9่ ต าบลพรสวรรค ์

อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,880,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,880,000                 

งบลงทนุ 2,880,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,880,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นธาตุนอ้ย หมู่ที่ 6 ต าบลธาตุนอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นคูขาด หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนงาม หมู่ที่ 9 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนสวา่ง หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งเทงิ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทุ่งสวา่ง หมู่ที่ 13 ต าบลทุ่งเทงิ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกดุก ัว่ หมู่ที่ 3 ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหวัค า หมู่ที่ 9 ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาประชมุ หมู่ที่ 7 ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโสกแสง หมู่ที่ 9 ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสรา้งม่วง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นม่วงงาม หมู่ที่ 20 ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองเมอืง หมู่ที่ 12 ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 367,000                   

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 367,000                   

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 367,000                   

งบลงทนุ 367,000                   

ครุภณัฑ์ 367,000                      
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ครุภณัฑส์ ารวจ 367,000                      

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter) ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 90,000                        

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 76,347,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 28,171,200                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 28,171,200                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 28,171,200                

งบลงทนุ 28,171,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,171,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,171,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวป่าในเมอืงป่าดงฟ้าห่วน

 (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) สวนพฤกษศาสตรด์งฟ้าห่วน จงัหวดั แห่ง 1 28,171,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 71,000                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 71,000                     

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 71,000                     

งบลงทนุ 71,000                     

ครุภณัฑ์ 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 51,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 38,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 7,022,900                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 6,212,900                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,906,100                 

งบลงทนุ 1,906,100                 

ครุภณัฑ์ 79,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 57,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,826,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,826,600                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 180 932,400                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดั ไร่ 100 390,000                      

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 2,639,300                 
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งบลงทนุ 2,639,300                 

ครุภณัฑ์ 1,085,300                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,085,300                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัชดุเคลือ่นที่เร็วผลกัดนัชา้งป่า จงัหวดั

อบุลราชธานี ชดุ 1 1,085,300                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,554,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,554,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทุ่งหญา้ส าหรบัเป็นแหลง่อาหารสตัวป่์า จงัหวดั ไร่ 200 234,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่น า้ส  าหรบัสตัวป่์า ขนาด 6,000 ลูกบาศก์

เมตร จงัหวดัอบุลราชธานี แหลง่ 2 1,320,000                    

ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ 1,199,100                 

งบลงทนุ 1,199,100                 

ครุภณัฑ์ 1,199,100                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,199,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑป์ระจ าจดุสกดั จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,199,100                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 468,400                   

งบลงทนุ 468,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 468,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 468,400                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 60 308,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดั แห่ง 2 160,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 810,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 810,000                   

งบลงทนุ 810,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 810,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 810,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอบุลราชธานี ระวาง 60 360,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 150 450,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,279,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 6,279,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 6,279,000                 

งบลงทนุ 6,279,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,279,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,279,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 1610 6,279,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,407,700                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,407,700                 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 385,100                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 4 200,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัอบุลราชธานี 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 4,022,600                 

งบด าเนินงาน 116,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2 116,400                      

งบลงทนุ 3,606,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,606,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,606,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 80 411,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 160000 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 380 1,330,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 210000 609,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 60000 456,000                      

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัอบุลราชธานี หมู่บา้น 2 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 200,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัอบุลราชธานี หมู่บา้น 2 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 30,395,800                

โครงการศูนยข์อ้มลูตดิตามการเปลีย่นแปลงพื้นทีป่่าและเตอืนภยัพบิตัใินพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์

(ระยะที2่) 28,000                     

ศูนยข์อ้มลูและเตอืนภยัพบิตัใินพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 28,000                     

งบลงทนุ 28,000                     

ครุภณัฑ์ 28,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 2 28,000                        

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 30,367,800                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 8,080,700                 

งบลงทนุ 8,080,700                 

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 19,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,061,700                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,352,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั แบบ

หอ้งแถวเรือนไม ้เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์ายอดโดม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 30,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 หน่วย

พทิกัษป่์าวงัเจา้ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์ายอดโดม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 37,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 หน่วย

พทิกัษป่์าหว้ยวงัใหญ่ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์ายอดโดม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 44,800                        
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารสิง่ก่อสรา้ง(บา้นพกัระดบั 1-2) 

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าบุณฑริก-ยอดมน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการส านกังาน และบา้นพกั

ขา้ราชการ หอ้งน า้-สว้ม แยกชาย-หญงิ จ านวน 10 หอ้ง แบบ ก  ศูนย์

ศึกษาธรรมชาติและสตัวป่์าอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 44,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมล้าดยาง จงัหวดัอบุลราชธานี กม. 0.872 2,160,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,708,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 2 10,300                        

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 525 2,698,500                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 20,850,300                

งบลงทนุ 20,850,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,850,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,850,300                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 4540 4,630,800                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 140 98,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 4200 1,974,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 90 85,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 100 49,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

2-6 ปี จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 20000 13,600,000                   

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

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 700 343,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,436,800                 

งบลงทนุ 1,436,800                 

ครุภณัฑ์ 1,436,800                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,436,800                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 จงัหวดั เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 16 288,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 12 264,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั

อบุลราชธานี เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 43,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/

นาท)ี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 77,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 14 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 22 83,600                        

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 16,702,600                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 16,702,600                

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการขยะในระดบัจงัหวดั 16,702,600                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการขยะ 16,702,600                

งบอดุหนุน 16,702,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,702,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพบ่อฝัง่กลบขยะมูลฝอย

และจดัซื้อครุภณัฑร์ะบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5 

เทศบาลเมอืงวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 16,702,600                   

กรมป่าไม ้ 32,242,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 583,100                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 583,100                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 583,100                   

งบลงทนุ 583,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 583,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 583,100                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 6 30,800                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 878 518,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 70 34,300                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 22,485,500                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 254,200                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 254,200                   

งบลงทนุ 154,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 154,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 154,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 30 154,200                      

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 2 100,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 22,231,300                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 4,216,600                 

งบลงทนุ 4,216,600                 

ครุภณัฑ์ 3,702,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั

อบุลราชธานี เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,703,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการป่าไม ้จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 2,703,600                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 100 514,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 7,032,000                 

งบลงทนุ 7,032,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,032,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,336,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็ไมม้ค่ีา จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 6,336,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 696,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 240000 696,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัอบุลราชธานี หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 10,760,500                

งบลงทนุ 2,930,500                 

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั

อบุลราชธานี เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,905,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,905,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 195000 565,500                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 600 2,340,000                    

งบอดุหนุน 2,510,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,510,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 700 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 1200 840,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัอบุลราชธานี หมู่บา้น 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 600 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 2 จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 350 280,000                      

งบรายจ่ายอื่น 5,320,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัอบุลราชธานี หมู่บา้น 200 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 110 1,320,000                    

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 5,000                         

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,340,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 2,340,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 2,340,000                 

งบลงทนุ 2,340,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,340,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 600 2,340,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,834,100                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 6,834,100                 

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) จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 829,000                      

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 373,000                   

งบลงทนุ 373,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 373,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 373,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 30000 228,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 5,632,100                 

งบลงทนุ 5,632,100                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,632,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,632,100                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 534000 1,548,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัอบุลราชธานี กลา้ 74000 562,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 22 113,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 502 246,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 3100 3,162,000                    

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 3,379,600                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 3,379,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,379,600                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 3,379,600                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 3,379,600                 

งบลงทนุ 3,379,600                 

ครุภณัฑ์ 3,379,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 129,600                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา     แบบ

 Electronic (กลอ้งธโีอโดไลท)์ ที่ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 3,250,000                    

กระทรวงพลงังาน 3,195,000                 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 3,195,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,195,000                 

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 3,195,000                 

ส่งเสริม เผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทน 3,195,000                 

งบลงทนุ 3,195,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,195,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงถนนและวางท่อประปาภายใน ศูนยบ์ริการ

วชิาการที่ 6 (จงัหวดัอบุลราชธานี) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดั โครงการ 1 2,850,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 345,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการระดบั 3 - 4 ศูนยบ์ริการ

วชิาการที่ 6 (จงัหวดัอบุลราชธานี) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดั หลงั 1 345,000                      

กระทรวงพาณิชย์ 787,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 787,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 787,000                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 787,000                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 787,000                   

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอบุลราชธานี  

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 787,000                      

กระทรวงมหาดไทย 1,224,285,300            

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 45,780,900                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 388,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 388,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 388,000                   

งบรายจ่ายอื่น 388,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 388,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 44,552,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 44,552,900                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 40,052,900                

งบลงทนุ 40,052,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,052,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 40,052,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลแจ

ระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 40,052,900                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

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                     
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 33,886,700                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 15,838,000                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 15,838,000                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 15,838,000                

งบลงทนุ 15,838,000                

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                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,918,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,918,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดกลาง กองรอ้ย อส.อ.น า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 8,322,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.กดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 17,954,700                

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ด ารงธรรมอ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 16,666,700                

การบริหารงานอ าเภอ 16,666,700                

งบลงทนุ 16,666,700                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ที่ท  า

การปกครองจงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,378,700                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,042,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 475,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายน า้ที่วา่การอ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณที่วา่การอ าเภอเหลา่เสอืโกก้ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 192,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,537,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั แห่ง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 507,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั แห่ง 1 491,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั แห่ง 1 519,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั แห่ง 1 103,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั แห่ง 1 290,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,381,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 234,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นบริเวณบา้นพกันายอ าเภอตระการพชืผล 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั แห่ง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั แห่ง 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั แห่ง 1 373,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 499,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,418,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้และประตูที่วา่การอ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 453,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกันายอ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาอเนกประสงคบ์า้นพกันายอ าเภอเขือ่งใน 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอดอนมดแดง จงัหวดั แห่ง 1 457,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานและถนนบริเวณศาลหลกัเมอืงอ าเภอดอนมด

แดง จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอตระการพชืผล 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้น คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอตระการพชืผล

 จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ขา้งหอประชมุอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั

อบุลราชธานี แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ทางเขา้ที่วา่การอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั

อบุลราชธานี แห่ง 1 146,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้กองรอ้ย อส.อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,197,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั แห่ง 1 364,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถจกัรยานยนตท์ี่วา่การอ าเภอวารินช าราบ

 จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 92,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 1,305,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอสริินธร จงัหวดั แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัปลดัอ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 519,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอสริินธร จงัหวดั แห่ง 1 368,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้ที่วา่การอ าเภอสริินธร จงัหวดั แห่ง 1 116,800                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 94,000                     

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 94,000                     

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 94,000                     
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งบลงทนุ 94,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 94,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 3 สาขาจงัหวดัอบุลราชธานี อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

 จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 94,000                        

กรมการพฒันาชมุชน 2,631,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,631,200                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 2,631,200                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 2,631,200                 

งบลงทนุ 2,631,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,631,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 431,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์ต าบล

แก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 217,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอม่วงสามสบิ ต าบล

ม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 214,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยเ์รียนรูทุ้นชมุชน ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะ

วงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,200,000                    

กรมทีด่นิ 2,767,400                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,617,400                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,617,400                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,482,200                 

งบลงทนุ 1,482,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,482,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,403,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลวารินช า

ราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 727,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางลาดคนพกิาร   ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่ง

ใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 44,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

ม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางลาดคนพกิาร ต าบลนิคมสรา้งตนเองล า

โดมนอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 101,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 79,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร  

 ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 79,000                        

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 135,200                   

งบลงทนุ 135,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,200                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 135,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

พบูิล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 135,200                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,150,000                 
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งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 1,150,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 1,150,000                 

งบลงทนุ 1,150,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,150,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,150,000                    

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5,365,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 5,365,500                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 5,365,500                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 5,365,500                 

งบลงทนุ 5,365,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,365,500                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,365,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลขามใหญ่ ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 2 5,365,500                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 827,306,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 176,721,500              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 176,721,500              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 176,721,500              

งบลงทนุ 176,721,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 176,721,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 176,721,500                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นปากแซง ต าบลพะลาน 

อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 30,750,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นคนัพะลาน หมู่ที่ 4 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ความ แห่ง 1 30,764,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นดอนงิ้ว (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิ) หมู่ที่ 9 ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว แห่ง 1 30,879,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง (จากชมุชนบา้นเหนือถงึ

หว้ยตาหลงุ) หมู่ที่ 1 ชมุชนบา้นเหนือ ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั

อบุลราชธานี ความยาว 460 เมตร แห่ง 1 26,763,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บริเวณแหลง่ท่องเที่ยว หาด

ชมดาวบา้นโนนตาล หมู่ที่ 10 ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดั

อบุลราชธานี ความยาว 500 เมตร แห่ง 1 26,763,900                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นนาสนาม หมู่ที่ 3 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 54 ทา้ยน า้) ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั

อบุลราชธานี ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 15,400,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นดอนงิ้ว หมู่ที่ 9 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ ปี 60 ทา้ยน า้) ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดั

อบุลราชธานี ความยาว 700 เมตร แห่ง 1 15,400,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,000,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 10,000,000                

ยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเมอืงเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 52,629,800                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 31,040,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 31,040,000                

งบลงทนุ 31,040,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,040,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 31,040,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะเทศบาลต าบลเขือ่งใน อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ระยะที่ 4 แห่ง 1 31,040,000                   

โครงการทีด่นิทีไ่ดร้บัการจดัรูปเพือ่พฒันา 12,142,800                

พฒันาพื้นทีด่ว้ยวธิกีารจดัรูปทีด่นิ 12,142,800                

งบลงทนุ 12,142,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,142,800                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,142,800                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัรูปที่ดนิเพือ่พฒันาพื้นที่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 12,142,800                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 9,447,000                 

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 9,447,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,447,000                 

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 9,447,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 587,954,900              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 587,954,900              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 587,954,900              

งบลงทนุ 587,954,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 587,954,900                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 587,954,900                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นดอนสวรรค ์หมู่ที่ 9 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 2,050,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นหนองมะนาว หมู่ที่ 13 

ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 1,032 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าเซบาย หมู่ที่ 1 บา้นหวัดอน ต าบล

หวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 665 เมตร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมหว้ยขะยงุ บา้นหว้ยขะยงุเหนือ หมู่ที่ 

6 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลหว้ยขะยงุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั

อบุลราชธานี ความยาว 960 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นดอนสวรรค ์(ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิ) ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว แห่ง 1 34,939,100                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นหนิลาด หมู่ที่ 6 ถงึบา้น

แสนตอ หมู่ที่ 10 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร 

จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 1,270 เมตร แห่ง 1 35,159,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ล  ามูลนอ้ย (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิบา้นทพั

ไทย) ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 591 เมตร แห่ง 1 35,700,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นเพยีเพา้ (ต่อเน่ืองเขือ่น

เดมิ) ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 970 แห่ง 1 35,700,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมหว้ยขะยงุ บา้นท่าเมอืงใหม่ หมู่ที่ 9-6 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลหว้ยขะยงุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

 ความยาว 1,543 เมตร แห่ง 1 35,159,800                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีหมู่ที่ 1,2 ต าบลแดงหมอ้ 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 1,041 เมตร แห่ง 1 26,300,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นสุวรรณ์วารี ต าบลค า

เขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 760 เมตร แห่ง 1 26,370,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ชแีละปรบัปรุงภูมทิศัน ์(ต่อเน่ือง

เขือ่นเดมิ) หมู่ที่ 11 เทศบาลต าบลหว้ยเรือ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั

อบุลราชธานี ความยาว 1,166 เมตร แห่ง 1 35,176,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมหว้ยขะยงุ บา้นอดุมเกษตร หมู่ที่ 3 - 

บา้นสนามชยั หมู่ที่ 10 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลหว้ยขะยงุ อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 770 เมตร แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นหนองกนิเพล หมู่ที่ 3,8 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั

อบุลราชธานี ความยาว 825 เมตร แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นทนั หมู่ที่ 5 ต าบลธาตุ

นอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 437 เมตร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บริเวณปากมูลนอ้ย 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) บา้นท่ากกแห่ ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง จงัหวดั

อบุลราชธานี ความยาว 528 เมตร แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บริเวณล าหว้ยตุงลงุไหล

บรรจบกบัแม่น า้มูล บา้นวงัใหม่ หมู่ที่ 9 - บา้นวงัสะแบง ต าบลหนองแสง

ใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 1,450 เมตร แห่ง 1 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บา้นท่าเสีย่ว - บา้นคนัลมึ 

หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ต าบลทรายมูล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 

ความยาว 1,450 เมตร แห่ง 1 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์ิมแม่น า้มูล หมู่ที่ 

3, หมู่ที่ 1 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 19,200,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์ิมแม่น า้มูล บา้น

ท่ากกแห่ (ต่อเน่ืองเขือ่นมูลนอ้ยเดมิ) ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 900 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าโดมใหญ่ บา้นนาเยยี บริเวณวงั

ปลาพญายาง หมู่ที่ 3 และท่าแขง่เรือ หมู่ที่ 2 ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 19,200,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรุงภูมทิศันร์ิมแม่น า้มูลบา้นทพั

ไท (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ระยะที่ 3 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 1,600 เมตร แห่ง 1 29,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ี(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) บา้นแสง

นอ้ย หมู่ที่ 7 ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้มูล บริเวณเหลา่กาชาดฯ ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นค าไฮ ต าบลธาตุนอ้ย 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ความยาว 950 เมตร แห่ง 1 15,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 306,547,400              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,207,500                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 2,207,500                 
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การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,207,500                 

งบลงทนุ 2,207,500                 

ครุภณัฑ์ 2,207,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 552,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 25 552,500                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ตู ้ 25 107,500                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ตู ้ 25 137,500                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 50 85,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 72,500                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 50 150,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,655,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 25 1,655,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 25 550,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 25 400,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 25 225,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม ชดุ 50 190,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 50 290,000                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 302,594,900              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,478,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,478,000                 

งบอดุหนุน 5,478,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,478,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 5,478,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 28 เมตร ยาว 42 

เมตร ชมุชนเบญจะมะ ต าบลในเมอืง เทศบาลนครอบุลราชธานี อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว  48 เมตร 

บา้นชยัอดุม หมู่ที่ 19 ต าบลเดชอดุม เทศบาลเมอืงเดชอดุม อ าเภอเดช

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,461,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง  25  เมตร 

 ยาว  45  เมตร บา้นใหม่พฒันา หมู่ที่ 3 ต าบลโนนสมบูรณ์ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,017,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 15,767,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 13,853,000                

งบอดุหนุน 13,853,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,853,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 13,853,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุขยายสระน า้สาธารณะบา้นเตย หมู่ที่ 3 บา้นเตย 

ต าบลขามป้อม มปีริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 67,125 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,160,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุขยายสระน า้สาธารณะโป่งพฒุตาวงศ ์หมู่ที่ 6 บา้น

โนนแดง ต าบลขามป้อม จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 มปีริมาณดนิขดุ ไม่นอ้ย

กวา่ 45,000 ลูกบาศกเ์มตร ช่วงที่ 2 ขดุสระน า้สาธารณะใหม่ มปีริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,372 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลขามป้อม อ าเภอ แห่ง 1 1,976,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยสุระ หมู่ที่ 6 บา้นนาประดู่ 

ต าบลค าครัง่ ความกวา้ง 20 เมตร ความสูงสนัฝาย 2 เมตร ความสูงผนงั

ขา้ง 3.50 เมตร ตามแบบ มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าครัง่ 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 936,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยสุระ หมู่ที่ 7 บา้นค าครัง่ ต าบล

ค าครัง่ ความกวา้ง 20 เมตร ความสูงสนัฝาย 2 เมตร ความสูงผนงัขา้ง 

3.50 เมตร ตามแบบ มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าครัง่ อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 936,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกร่องไร่ บา้นดอนงวั หมู่ที่ 4 ต าบลไหลทุ่่ง มี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 2,557.5 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,870,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยสมนั (ตอนบน) หมู่ที่ 1 บา้นตบ

หู สนัฝายสูง 1.50 เมตร กวา้ง 8 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร ตามแบบ 

มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยไร่ (ตอนบน) หมู่ที่ 4 บา้นดง

สวา่ง ต าบลโนนสวรรค ์สนัฝายสูง 1.50 เมตร กวา้ง 8 เมตร ผนงัขา้งสูง 

3 เมตร ตามแบบ มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอ

นาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ บา้นด่านฮงั หมู่ที่ 8 ต าบลพงัเคน 

กวา้ง 12 เมตร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งฝายสูง 3.50 เมตร ตามแบบ

 มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 665,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ บา้นหนองเมอืง หมู่ที่ 11 ต าบลพงั

เคน กวา้ง 12 เมตร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งฝายสูง 3.50 เมตร ตาม

แบบ มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 665,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายชะลอน า้ ล  าหว้ยซอม หมู่ที่ 2 บา้นอสิาน

เศรษฐกจิ ต าบลไพบูลย ์สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร ยาว 

12 เมตร ตามแบบ มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองกิ่ง บา้นสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ต าบลเก่าขาม

 ปริมาตร ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,319 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 718,000                      
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระหนองแวง บา้นค ากลาง หมู่ที่ 4 ต าบลเก่า

ขาม ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,565 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 797,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หว้ยหนิสิว่ หมู่ที่ 9 บา้นหนองยาว 

ต าบลโพนงาม สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 14 เมตร

 ตามแบบ มข.2527 เทศบาลต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 585,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หว้ยหนิสิว่ หมู่ที่ 8 บา้นราษฎร์

พฒันา ต าบลโพนงาม สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 

14 เมตร ตามแบบ มข.2527 เทศบาลต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 585,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองสาธารณะฯ (หนองตะเลอะ) หมู่ที่ 4 

ต าบลแสนสุข มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 10,632 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 680,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ล  าหว้ยม่วง หมู่ที่ 11 บา้นใหม่โนน

เจริญ ต าบลวาริน กวา้ง 10 เมตร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร

 ตามแบบ มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 385,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ ล  าหว้ยจนัทยั หมู่ที่ 7 บา้นจนัทยั 

ต าบลวาริน กวา้ง 10 เมตร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร ตาม

แบบ มข.2527 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 385,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 1,914,000                 

งบอดุหนุน 1,914,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,914,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 1,914,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นท่าวารี ต าบลหวัดอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัดอน 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,914,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 9,977,500                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 9,977,500                 

งบอดุหนุน 9,977,500                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,977,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 9,977,500                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่า

ดอนยู องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

ยู/ม่วงนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาจาน 

เทศบาลต าบลนาจาน อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเรือง 

เทศบาลต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนิลาด 

เทศบาลต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

นาเยยี เทศบาลต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอ้นอ้ย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลพะ

ลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพงัเคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชยั

มงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

โพธิ์ไทร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ขี้เหลก็ เทศบาลต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ตาโอง เทศบาลต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

สวา่งฯ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

ดุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

งาม-น า้ขุน่ เทศบาลต าบลตาเกา อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหมาก

แหน่ง เทศบาลต าบลตาเกา อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โนนยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโคก

สะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แก่งโดม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บุ่งมะ

แลงใต ้เทศบาลต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวา่ง 

เทศบาลต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

เมอืงงาม เทศบาลต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลท่า

ชา้ง เทศบาลต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แพงใหญ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนเมอืง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ธรรมละ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดูน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

แตใ้หม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมงคล

ใน เทศบาลต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

เป้า เทศบาลต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคนัธ

วารี องคก์ารบริหารส่วนต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัฉนัทา

ราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปฐม

วนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแก่งเค็ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกาบนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกาบนิ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ธญัญุตตมาราม เทศบาลต าบลกดุขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลขามป้อม เทศบาลต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสนาม

ชยั เทศบาลต าบลเทพวงศา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัคีรี

บรรพต เทศบาลต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอรุณ

สวสัดิ์ เทศบาลต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

บวั เทศบาลต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเขมราฐ เทศบาลต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีสวา่ง เทศบาลต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

โพธิ์ศรี เทศบาลต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอรุณ

วนาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อรุณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจยีด อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันาหวา้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแกง้เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้เหนือ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กลาง

ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงยาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุ

กระเสยีน เทศบาลต าบลหว้ยเรือ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองขุน่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองดูน องคก์ารบริหารส่วนต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าไห 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทนั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาตุนอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นธาตุ

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาตุนอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าขา่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันาซาว

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนรงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

แกว้ เทศบาลต าบลบา้นกอก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผกัแวน่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เค็งนาด ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุตา

กลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขาม

ป้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเหนือ

ธาตุเทงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสหธาตุ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนเมอืง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าก่อ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าวารี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แขม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เสยีม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขือ่ง

กลาง เทศบาลต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตุงลงุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาโพธิ์

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แสงใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ไผ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองฮ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาบวั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต.บา้น

ด่าน เทศบาลต าบลบา้นด่านโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัค าไฮ

ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ดงบงัเหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ยางกระเดา องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กระบูน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บวังาม 

เทศบาลต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองสนม เทศบาลต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กลาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค านาแซง

 เทศบาลต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนขาม 

เทศบาลต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นประ

หูต องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนแคน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเสาเลา้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพธิ์สงา่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่า

โพธิ์ศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองไฮ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

กระแซง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโชค

ชยั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาแก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสวน

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนงาม 

เทศบาลต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นม่วง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นใหม่

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแขม

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงเดชอดุม เทศบาลเมอืงเดชอดุม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาส่วง เทศบาลต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

ครัง่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

จกิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งเทงิ (บา้นทุ่งเทงิ) องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งเทงิ 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

โมงใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัภารา

วาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเดยีน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันิคม

เกษม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ภูมภิาค องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอนสาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

แอมเจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกจาน อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสงัฆ

นิวาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระการ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ค า  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะไม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะไม อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแดง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหม่ศรี

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเต่า อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสทิธิ

ทนนชยั เทศบาลต าบลตระการพชืผล อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นฮ ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีลา

ลยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกงุ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

บวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

เทวญั องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สวา่งอารมณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุยาลวน อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสทิธวิ

ราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวุฒิ

วาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันา

ดอกไม ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

อนัตรมคัคาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเซเป็ด อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

พาราณส ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพนิ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ราษฎรส์มด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลกศุกร อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวนวาสี

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป้า อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่า

ศิลาธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้แข ้อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับูรพา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะพอื อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีตสั

สาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากแดด อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

จกิลุม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกิเทงิ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจกิเทงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกิเทงิ อ าเภอตาลสุม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาคาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สะเดา องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

ปทุมมาลยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันา

อดุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าหวา้ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

หวา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าหวา้ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

หว้ยแคน เทศบาลต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดอน

พนัชาต องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักดุเรือ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งเกษตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

สนม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเกษม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศรี

เมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาห่อม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองอม้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

เบญจ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หลกัเมอืง

 เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนสวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค ์

อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โคกนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โนนแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

คุม้แสนฯ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ทุ่งเพยีง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลภูจองนายอย เทศบาลต าบลภูจองนายอย อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลภูจองนายอย 3 เทศบาลต าบลภูจองนายอย อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองครก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ซบั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกษตร

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่า

จนัทรงัษ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคอ้ 

เทศบาลต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

ยนื เทศบาลต าบลน า้ยนื อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลน า้ยนื เทศบาลต าบลน า้ยนื อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัซ า

หวาย เทศบาลต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โนนทอง เทศบาลต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

สะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

เก่าขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองทพั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอแลน 

เทศบาลต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

ส าราญ เทศบาลต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

เจริญ เทศบาลต าบลนาโพธิ์  อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกลาง

 เทศบาลต าบลนาโพธิ์  อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนสวา่ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนบาก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวังาม  อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวัแข ้

ศรีสมทุร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวังาม  อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหาด

ทรายคูณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแมด อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าสนค า

อดุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

เตี้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองสะ

โน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าบาก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบุณฑริก เทศบาลต าบลบุณฑริก อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อ่างหนิ 

เทศบาลต าบลอ่างศิลา อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

ส าราญ เทศบาลต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

ม่วง เทศบาลต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ชมุชนดอนจกิ (จรรยาราษฎร)์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนจกิ อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สมบูรณ์สามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวัดอน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อมัพวนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาโพธิ์ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเลงิ

บากศรีอดุม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองไฮ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนก

เต็น องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนสุบนั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองคูณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแขม อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สรา้งแกว้

 เทศบาลต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ระเว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

กลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        



77 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไร่ใต ้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

บวัฮ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

งวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

ก่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างศิลา อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงพบูิลมงัสาหาร เทศบาลเมอืงพบูิลมงัสาหาร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองโพธิ์ เทศบาลต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เกาะแกด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร  อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วงใหญ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สองคอน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสารภ ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาขาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง  อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

หวา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง  อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโพธิ์ไทร เทศบาลต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเหลา่งาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

ตาหวงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วง ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ค าแดง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งมณี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลยางโยภาพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางโยภาพ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

เมก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

หลกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

ไขน่ก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไขน่ก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัม่วง

สามสบิ เทศบาลต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสรา้ง

มิง่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองเมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเมอืง 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแสงไผ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

นาด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

แฝก องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเทพา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพนแพง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอม่วง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ร่วมใจ

ราษฎรร์ฐั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองเหลา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเหลา่  

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปากน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

กดุลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หวา้ เทศบาลต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดา้มพรา้ 

เทศบาลต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้นคู

เดื่อ เทศบาลเมอืงแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าบ่อ 

เทศบาลเมอืงแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ไร่นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ยางลุม่-ยางเทงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักติติ

ญาณโสภณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ขอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองไหล องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประจ า

ต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมหา

วนาราม เทศบาลนครอบุลราชธานี อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใตพ้ระ

เจา้ใหญ่องคต์ื้อ เทศบาลนครอบุลราชธานี อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        



80 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกระโสบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลปะอาว องคก์ารบริหารส่วนต าบลปะอาว อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลอบุล เทศบาลต าบลอบุล อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ปทุม เทศบาลต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สวา่ง-หนองเสอื องคก์ารบริหารส่วนต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลค าขวาง เทศบาลต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถอ่น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าลาด

ออก องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกลาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผึ้งออก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองคู องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนงาม 

เทศบาลต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยขะ

ยงุตก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยขะยงุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแสนสุข เทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เฉลมิพระ

เกยีรติแห่งที่ 2 บา้นหนองกนิเพล หมู่ 3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

กนิเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เฉลมิพระ

เกยีรติ เทศบาลต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคู

เมอืง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น าร่อง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

บอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประจ า

ต าบลสระสมงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสมงิ อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลค าน า้แซบ เทศบาลต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบุ่งไหม (บา้นค ากลาง) เทศบาลต าบลบุ่งไหม อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แกง้กอก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ย

หมาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าไหล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนใหญ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

หนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฟ้าห่วน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเลนิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลนิ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ป่ากงุใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมิง่

มงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัขวญั

มงคล (บา้นจนัทยั) องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนามแท่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนามแท่ง อ าเภอ

ศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมงคล

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

นาเวยีง เทศบาลต าบลศรีเมอืงใหม่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

เมอืงใหม่ เทศบาลต าบลศรีเมอืงใหม่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับูรพา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะบ่าย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

บง องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนิแห่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

ก่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อูบมงุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสระ

ดอกคูณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บูรพา 

เทศบาลต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสรา้ง

โหงน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โนนกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกลาง  อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขาม

ป้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเปือย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบอน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกเที่ยง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คนัไร่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค านกหอ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เหลา่อนิทรแ์ปลง เทศบาลต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สริินธร 

เทศบาลต าบลนิคมสรา้งตนเองล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

อดุม เทศบาลต าบลนิคมสรา้งตนเองล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

ก่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฝางเทงิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝางค า อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสวน

ป่า-หว้ยน า้ใส องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล

พระเจา้ใหญ่องคต์ื้อ เทศบาลนครอบุลราชธานี อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล 

เทศบาลต าบลอบุล อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลขามป้อม เทศบาลต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืง

เดชอดุม เทศบาลเมอืงเดชอดุม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบวังาม 1 เทศบาลต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองคก์าร

บริหารส่วนต าบลกลาง 1 (บา้นหมากมาย) องคก์ารบริหารส่วนต าบลกลาง

 อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลบุณฑริก 

เทศบาลต าบลบุณฑริก อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 24,950,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 24,950,000                

งบอดุหนุน 24,950,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 22,550,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช า คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 21,600,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 21,600,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลนครอบุลราชธานี อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงวารินช าราบ อ าเภอวารินช า คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ คนั 1 2,400,000                    
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลเทพวงศา อ าเภอเขมราฐ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี คนั 1 2,400,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอวาริช าราบ คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 246,422,400              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 218,133,000              

งบอดุหนุน 218,133,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,133,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 218,133,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นนานาล หมู่ที่ 9 ไปบา้นตลาด 

หมู่ที่ 11 ต าบลหนองไฮ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,350 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 11,750 ตารางเมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง สาย 1 9,821,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี บา้นน า้เกลี้ยง หมู่ที่ 2 ไปชมุชนทุ่งขนุ

นอ้ย กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,200 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 4,542,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งเสริมผวิจราจรแอสฟลัติกทค์อนกรีต สายถนน

วรีะเกษม รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.17-002 หมู่ที่ 7 ต าบลเขมราฐ 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 571 เมตร หนา 0.04 เมตร พรอ้มตีเสน้จราจร 

เทศบาลต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 924,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งเสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายถนน

วศิิษฐศ์รี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.17-001 หมู่ที่ 1,7,11 ต าบลเขมราฐ

 กวา้ง 5-8 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.04 เมตร พรอ้มปรบัปรุง

ซอ่มแซมฝาบ่อพกั คสล. จ านวน 40 บ่อ และตีเสน้จราจร เทศบาลต าบล สาย 1 7,658,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็โดยการปู

ผวิแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นเจยีด - บา้นดอนกระทอด รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อบ.ถ.84-003 หมู่ที่ 1 บา้นเจยีด - หมู่ที่ 5 บา้นดอนกระทอด 

ต าบลเจยีด กวา้ง 5 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเจยีด อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 1,407,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกทางหลวง

หมายเลข 2050 - รพ.สต.เจยีด บา้นเจยีด รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.

84-002 หมู่ที่ 1 บา้นเจยีด ต าบลเจยีด กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจยีด อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั สาย 1 4,490,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นท่าศาลา 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.87-007 หมู่ที่ 5 บา้นท่าศาลา ต าบลชทีวน 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 484 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 1,180,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองฮ-ี

บา้นหวาง ช่วงบา้นชทีวน (หนองหวัลงิ) รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.

87-008 หมู่ที่ 3 ช่วงบา้นชทีวน ต าบลชทีวน กวา้ง 5 เมตร ยาว 929 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 2,290,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นเสยีม - บา้น

วงัออ้ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.231-03 หมู่ที่ 10 บา้นเสยีม - หมู่ที่ 9

 บา้นวงัออ้ ต าบลหวัดอน กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,500 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัดอน สาย 1 9,830,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นท่าวารี - 

บา้นแขม รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.231-01 หมู่ที่ 4 บา้นท่าวารี - หมู่ที่

 5 บา้นแขม ต าบลหวัดอน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัดอน สาย 1 4,788,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางและตีเสน้จราจร รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.3-014 สายเดชอดุม-นาห่อม (ช่วงจากแยกถนน

บุญจนัทร-์สุดแนวเขตเทศบาล)ระยะทาง 1,320 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 15,943 ตารางเมตร (เฉพาะฝัง่ไปรษรีย)์ ตีเสน้จราจร ระยะทาง 

1,480 เมตร รวมพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,212 ตารางเมตร (ท ัง้สองฝัง่) 

เทศบาลเมอืงเดชอดุม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 7,740,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อบ.ถ.127-011 สายบา้นนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี 

เชือ่ม บา้นเสาเลา้ หมู่ที่ 2 ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 

เมตร เทศบาลต าบลนาจาน อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 9,610,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อบ.ถ.127-007 สายป่ายู หมู่ที่ 9 ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี เชือ่ม บา้น

โนนยา่นาง หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 

เมตร เทศบาลต าบลนาจาน อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 9,640,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อบ.ถ.177-013 สายบา้นหนองดุมตะวนัออก หมู่ที่ 15-บา้นนาเจริญ หมู่ที่

 2 ต าบลโคกสะอาด ช่วงบา้นหนองดุม หมู่ที่ 4-บา้นโนนค าแกว้ หมู่ที่ 8 

ต าบลไพบูลย ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,345 เมตร หนา 0.15 ไหลท่างขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั สาย 1 3,180,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อบ.ถ.177-001 สายบา้นสวา่งสุขเกษม หมู่ที่ 13-บา้นหนองดุมตะวนัออก

 หมู่ที่ 15 ต าบลไพบูลย ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,777 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ สาย 1 4,411,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อบ.ถ.209-44 สายภายในหมู่บา้น บา้นหนองชา้งใต ้หมู่ที่ 7 ซอย 1.1 

ต าบลหนองชา้งใหญ่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั สาย 1 555,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อบ.ถ.209-46 สายบา้นหนองชา้งใตไ้ปบา้นหนองเมอืงนอ้ย หมู่ที่ 7 บา้น

หนองชา้งใต ้ต าบลหนองชา้งใหญ่ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

8,280 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วง สาย 1 4,378,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อบ.ถ.223-008 สายทางลาดยางเดมิบา้นเหลา่บากไปล าเซบาย 

บา้นเหลา่บาก หมู่ที่ 8 ต าบลหนองฮาง จ านวน 2 ช่วง ยาวรวม 1,000 

เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 4,340 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 2,840,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อบ.ถ.223-008 สายทางลาดยางเดมิบา้นหนองฮาง ไปวดับา้นดง

หนองแคน บา้นหนองฮาง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองฮาง ระยะทางยาว 1,000 

เมตร กวา้ง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฮาง สาย 1 2,540,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายแจง้สนิท-

บา้นหนองเชอืก รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.85-001 หมู่ที่ 3 บา้นหนอง

แก - หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งขนุนอ้ย ต าบลแจระแม จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 16,992 ตารางเมตร เทศบาลเมอืงแจระแม อ าเภอเมอืง สาย 1 8,450,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ถนนภายในบา้น

ท่าบ่อ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.85-005 หมู่ที่ 2 บา้นท่าบ่อ ต าบลแจ

ระแม กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลเมอืง

แจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 1,930,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นดอนผองุ - 

บ่อก าจดัขยะ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.77-003 หมู่ที่ 5 บา้นดอนผองุ

 - บ่อก าจดัขยะ ต าบลคูเมอืง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั สาย 1 5,759,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางหนองแซง - 

หนองกระโป๊ะ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.77-002 หมู่ที่ 4 บา้นคูเมอืง 

ต าบลคูเมอืง กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 4,460,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายแยกทางหลวงหมายเลข 226 - บา้นผึ้ง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อบ.ถ.

142-001 หมู่ที่ 1,3,4,7,8,11 บา้นจ ัน่,บา้นตาติด,บา้นผึ้งตก,บา้นผึ้งออก,

บา้นกลางและบา้นจ ัน่ตก ต าบลโนนผึ้ง จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 20,104 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช า สาย 1 4,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อบ.ถ.23603 สายบา้นเหลา่เสอืโกก้ หมู่ที่ 2 ต าบลเหลา่เสอืโกก้ ถงึบา้น

โนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลเหลา่เสอืโกก้ สาย 1 3,369,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อบ.ถ.23605 สายบา้นเหลา่เสอืโกก้ หมู่ที่ 2 (ทุ่งหนองโมน้) ถงึ ทุ่งหมา

หลง หมู่ที่ 3 ต าบลเหลา่เสอืโกก้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 

0.15 เมตร เทศบาลต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั สาย 1 5,549,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นโคกใหม่พฒันา หมู่ที่ 10 - 

บา้นคอนม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนกลาง กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 2,084 เมตร

 หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,462 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน

กลาง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 9,488,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี บา้นโนนสวรรค ์หมู่ที่ 12 ต าบลส าโรง -

 เขตต าบลขามป้อม ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หรือ

พื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 15,780 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 9,928,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี บา้นหนองเทา หมู่ที่ 5 - ทล 2178 

ต าบลส าโรง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ย

กวา่ 9,250 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง สาย 1 6,984,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี ถนนสายทางหมู่ที่ 6 บา้นโนนชาติ - 

หมู่ที่ 7 บา้นค ากา้ว ต าบลขามป้อม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,220 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,100 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามป้อม สาย 1 4,605,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี ถนนสายทางหมู่ที่ 3 บา้นโนนแคน - 

หมู่ที่ 8 บา้นสนามมา้ ต าบลขามป้อม กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร 

หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 15,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 9,815,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นหนองนกเขยีน หมู่ที่ 8 ต าบล

โคกสวา่ง ถนนสาย อบ.5081 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หรือพื้นที่

ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 16,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก

สวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นวงัศก หมู่ที่ 1 ถนนสาย อบ.

5081 ต าบลโคกสวา่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจร

ไม่นอ้ยกวา่ 16,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นคอ้นอ้ย หมู่ที่ 6 -บา้นอาเลา 

หมู่ที่ 1 ต าบลคอ้นอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือพื้นที่ผวิ

จราจรไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้นอ้ย สาย 1 7,784,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งทาง ดนิซเีมนตผ์สมโพลี

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นหอ้งแดง หมู่ที่ 2 - บา้นโนนสงั

 หมู่ที่ 6 ต าบลโนนกลาง กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 1,215 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 6,682.50 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกลาง สาย 1 5,746,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งช ัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายโคกสะอาด - ทุ่งเพยีง หมู่ที่ 11

ต าบลสวา่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

11,500 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั สาย 1 9,767,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มสรา้งช ัน้โครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายส าโรง - ทุ่งเพยีง หมู่ที่ 5 ต าบล

สวา่ง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี สาย 1 7,735,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 14,599,200                

งบอดุหนุน 14,599,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,599,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 14,599,200                   
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นศรีเมอืง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,129,200                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหวันา (รวมศูนย)์ 

เทศบาลต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโคกสะอาด องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดับา้นซ าสะกวยนอ้ย 

หมู่ 8 เทศบาลต าบลตาเกา อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโชคชยั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 12,410,200                

งบอดุหนุน 12,410,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,410,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 12,410,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 12,410,200                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงเดชอดุม เทศบาลเมอืงเดช

อดุม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 2 บา้นม่วงเดยีด เทศบาลต าบล

ตระการพชืผล อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 1,280,000                 

งบอดุหนุน 1,280,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 1,280,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นอูบมงุ หมู่

ที่ 5 ต าบลเทพวงศา เทศบาลต าบลเทพวงศา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 1,280,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,745,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,745,000                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,200,000                    

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 1,200,000                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 545,000                   
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งบลงทนุ 545,000                   

ครุภณัฑ์ 545,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 545,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 10 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบล

แจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 110,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบล

แจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 87,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 10,934,600                

กรมคุมประพฤติ 59,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 59,600                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 59,600                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 59,600                     

งบลงทนุ 59,600                     

ครุภณัฑ์ 59,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอบุลราชธานี  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ีแบบ Network  

ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 8,000                         

รายการระดบัที1่: ปัม๊น า้อตัโนมตัิ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอบุลราชธานี

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 8,000                         

กรมบงัคบัคดี 3,560,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 3,560,000                 

การบงัคบัคดี 3,560,000                 

ส่งเสริมการบงัคบัคดี 3,560,000                 

งบลงทนุ 3,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,560,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,560,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอประชมุส านกังานบงัคบัคดจีงัหวดัอบุลราชธานี

 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 3,560,000                    

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 401,700                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 401,700                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 106,900                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 106,900                   

งบลงทนุ 106,900                   

ครุภณัฑ์ 106,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 57,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 34,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนัง่  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั คนั 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 7,900                         

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 294,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 294,800                   

งบลงทนุ 294,800                   

ครุภณัฑ์ 294,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 131,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ตวั 5 36,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 

จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ตวั 70 56,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 5 จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร  ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 2 10,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 

จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 96,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็แบบถงัคว า่ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 5 จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 5 21,500                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 49,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 66,900                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนัง่  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 

จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั คนั 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนอน  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 

5 จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั คนั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลหวัเรือ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 40,000                        

กรมราชทณัฑ์ 6,913,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 4,598,300                 

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 4,598,300                 

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 4,598,300                 

งบลงทนุ 4,598,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,598,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,009,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานตรวจพสูิจน ์เรือนจ ากลางอบุลราชธานี  

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 2,009,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,589,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานพยาบาลชัน้เดยีว ขนาด 9x12 ม. สถาน

ตรวจพสูิจน ์เรือนจ ากลางอบุลราชธานี  ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,589,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 2,241,400                 

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 2,241,400                 

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 2,241,400                 

งบลงทนุ 2,241,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,241,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,241,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารฝึกวชิาชพีเอนกประสงค ์แดน 1, 2  

เรือนจ ากลางอบุลราชธานี  ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั หลงั 2 2,241,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 73,600                     

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 45,600                     

ควบคุมผูต้อ้งขงั 45,600                     

งบลงทนุ 45,600                     

ครุภณัฑ์ 45,600                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 45,600                        

รายการระดบัที1่: เตาอบขนาดใหญ่ชนิดแกส๊ เรือนจ ากลางอบุลราชธานี  

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 45,600                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 28,000                     

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 28,000                     

งบลงทนุ 28,000                     
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ครุภณัฑ์ 28,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ เรือนจ ากลางอบุลราชธานี 

 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 28,000                        

กระทรวงแรงงาน 5,621,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,327,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,327,300                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 1,288,000                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานแรงงานจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง คนั 1 1,288,000                    

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 39,300                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 39,300                     

งบลงทนุ 39,300                     

ครุภณัฑ์ 39,300                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 39,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบล

แจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 2,500                         

กรมการจดัหางาน 380,100                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 310,000                   

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                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 115,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 9,000                      

งบด าเนินงาน 9,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,800                         

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                     

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                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 3,864,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 976,500                   

โครงการศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 976,500                   

ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 976,500                   
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งบลงทนุ 976,500                   

ครุภณัฑ์ 976,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 976,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดั ABRASIVE  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องมอืวดัอตุสาหกรรม  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 287,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบนิวแมติกสไ์ฟฟ้าข ัน้พื้นฐานถงึข ัน้สูง (ส าหรบั

นอกสถานที)่ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: ไมช้กัฟิวสแ์รงสูง ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

 จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 39,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,887,800                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,887,800                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,887,800                 

งบลงทนุ 2,887,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,887,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,887,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งบรรยายฝึกอบรมโรงงานช่างเชือ่ม จดัท าหอ้ง

เครื่องมอือปุกรณ์การฝึกช่างเชือ่ม ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 261,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องเสยีงอาคาร

อเนกประสงค ์ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 274,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในบา้นพกั ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 2,352,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 50,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 50,000                     

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 50,000                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

 จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 50,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 13,657,300                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 1,264,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,264,900                 

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 1,264,900                 

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 817,100                   

งบลงทนุ 817,100                   

ครุภณัฑ์ 217,100                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 111,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 8 64,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 6 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้ดื่มต ัง้พื้น ขนาดถงัน า้ 20 ลติร ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 75,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 600,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 600,000                      

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 447,800                   

งบลงทนุ 447,800                   

ครุภณัฑ์ 447,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 447,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 19,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 11 283,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 99,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอบุลราชธานี

  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 45,000                        

กรมศิลปากร 12,392,400                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 6,200,000                 

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 6,200,000                 

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 6,200,000                 

งบลงทนุ 6,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาแหลง่โบราณคดผีาแตม้และแหลง่

ภาพเขยีนสพีื้นที่อสีานตะวนัออก  ส านกัศิลปากรที่ 9 อบุลราชธานี  ต าบล

แจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุคน้-ขดุแต่งและพฒันาโบราณสถานภูปราสาท ต าบลสี

วเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 3,700,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 6,192,400                 

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 6,170,000                 

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 6,170,000                 

งบลงทนุ 6,170,000                 

ครุภณัฑ์ 170,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกัศิลปากรที่ 9 อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

 20 ลา้นพกิเซล ส านกัศิลปากรที่ 9อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ไมคล์อยพรอ้มล าโพง ส านกัศิลปากรที่ 9 อบุลราชธานี 

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 9 อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั แห่ง 60 6,000,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 22,400                     

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 22,400                     

งบลงทนุ 22,400                     

ครุภณัฑ์ 22,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,400                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลมิ

พระเกยีรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร อบุลราชธานี 

 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลมิ

พระเกยีรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร อบุลราชธานี 

 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 4,394,419,354            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 844,957,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 2,192,500                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 2,192,500                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 2,192,500                 

งบรายจ่ายอื่น 2,192,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 2,192,500                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 149,551,100              

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 149,551,100              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 51,127,600                

งบอดุหนุน 51,127,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 51,127,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 18,891,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 32,236,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 98,423,500                

งบอดุหนุน 98,423,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 98,423,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 35,211,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 63,212,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,200,000                 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,200,000                 

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 1,200,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,200,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 1,200,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 663,847,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 663,847,300              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 70,239,700                

งบอดุหนุน 70,239,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 70,239,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 10,374,700                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 10,943,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 48,921,200                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 593,607,600              

งบอดุหนุน 593,607,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 593,607,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 518,347,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 24,551,700                   
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รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 14,494,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 13,797,200                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 22,417,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 28,166,500                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 16,138,400                

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 16,138,400                

งบลงทนุ 16,138,400                

ครุภณัฑ์ 2,070,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,578,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานศ่ึกษาธกิารภาค 

13 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊- เกา้อี้ ปฏบิตัิงานขา้ราชการ ส านกังานศึกษาธกิารภาค

 13 ชดุ 29 269,700                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานกระจกและบานทบึ  ช ัน้บนแบบบานเลือ่น

กระจก

และชัน้ลา่งบานเลือ่นทบึ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ ตู ้ 8 41,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ดื่ม ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13 ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โพเดยีมประธาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13 ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 2,800                         

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13 ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั ขนาด 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 10 19,300                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์าขา ระบบตอบรบัอตัโนมตัิ ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 13 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ตู ้ 1 56,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 

เครื่อง 1 180,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 483,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบบขยายเสยีงล  าโพงหอ้งประชมุ พรอ้มโตะ๊ เกา้อี้ 

ส าหรบัหอ้งประชมุ  ขนาด 50 คน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13{{LF}}ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีง ล  าโพงพรอ้มอปุกรณ์ชดุเคลือ่นที่

ส  าหรบัการกจิกรรมกลางแจง้ ส านกังานศ่ึกษาธกิารภาค 13

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 49,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 8,700                         

รายการระดบัที1่: ระบบตดัไฟฟ้าลดัวงจรอตัโนมตัิ (Safe-T-Cut) 100 A

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 8,700                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,067,900                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันส์  านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี 

  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 650,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,922,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี   

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 3,922,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,845,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยฝึ์กอบรมบุคลากร ส านกังานศึกษาธกิารภาค

 13   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 8,845,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 282,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้าอาคารส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 13   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 132,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปาบริเวณถนนรอบอาคาร

ส านกังาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 368,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถ ขนาด 12 คนั ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 13  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 368,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,070,900                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,070,900                 

งบลงทนุ 1,070,900                 

ครุภณัฑ์ 1,070,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,070,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 35 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 35 133,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13 อบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

13 อบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13 อบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

13 อบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 4,628,200                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 3,045,200                 

งบอดุหนุน 3,045,200                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,045,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 8 3,045,200                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงที่พกัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั หลงั 8 3,045,200                    

ลูกเสอื ยวุกาชาด และกจิการนกัเรียน 1,583,000                 

งบลงทนุ 1,583,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,583,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,583,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุภายใน ศูนยพ์ฒันาบุคลากร

ทางการลูกเสอื ยวุกาชาดและกจิกรรมเยาวชนจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบล

นิคมสรา้งตนเองล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,583,000                    

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 953,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 953,000                   

งบลงทนุ 953,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 953,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 953,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งน า้ชาย-หญงิ ส านกังาน กศน.จงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงถนน ส านกังาน กศน.จงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 515,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 2,401,000                 

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 2,401,000                 

งบลงทนุ 2,401,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,401,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,401,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอ  ส านกังาน กศน.อ าเภอ

นาเยยี  ต าบลนาเยยี  อ าเภอนาเยยี  จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 2,401,000                    

นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ดร้บัการอดุหนุน 2,975,000                 

พฒันาบคุลากร/ผูเ้รียนและโรงเรียนเอกชน 2,975,000                 

งบอดุหนุน 2,975,000                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,975,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรียนเอกชนการกศุล หลงั 1 2,975,000                    

รายการระดบัที2่: อาคารเรียน โรงเรียนพมิพป์ระภาสงเคราะห ์ต าบลม่วง

สามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,975,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,865,914,554            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 3,389,754                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 3,389,754                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 3,389,754                 

งบด าเนินงาน 3,389,754                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,389,754                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,389,754                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 5,401,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 5,401,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 5,401,800                 

งบลงทนุ 5,401,800                 

ครุภณัฑ์ 5,401,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,401,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนวจิติรา

พทิยา ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนนาจะ

หลวย ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนโพธิ์ไทร

พทิยาคาร ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนวารินช า

ราบ ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนกดุขา้วปุ้

นวทิยา ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนหกสบิ

พรรษาวทิยาคม อบุลราชธานี ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนส าโรง

วทิยาคาร ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนอ่างศิลา 

ต าบลอ่างศิลา อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนท่าโพธิ์

ศรีพทิยา ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,331,760,000            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,299,994,000            

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,299,994,000            

งบอดุหนุน 1,299,994,000            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,299,994,000               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 239889 1,299,994,000               

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 239889 177,984,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 239889 90,664,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 239889 94,125,800                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 239889 153,238,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 239889 783,979,900                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 31,766,000                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 20,086,000                

งบลงทนุ 20,086,000                

ครุภณัฑ์ 9,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองไหล(พธุเพิม่วฒันราษฎร)์ ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นเชยีงแกว้ ต าบลจกิเทงิ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าลาดหนองหลม่ยางนกหอ ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นผาแกว้ ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นหวัเรือ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นอเีติ่ง ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) โรง

เรียนสหธาตุสามคัค(ีบ าเพญ็พทิยาคาร) ต าบลสหธาตุ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแกง้ซาว ต าบลโนนรงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนสรา้งถอ่สามคัคี ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคอนสาย ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นตากแดด ต าบลตากแดด อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยฝ้าย ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นสะพอื ต าบลสะพอื อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลหนองเต่า อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นค าหวา้(วบูิลราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลค าหวา้ อ าเภอตาลสุม ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาจาน ต าบลระเว อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทรายมูล(จนัทนร์ตันานุเคราะห)์ ต าบลทรายมูล อ าเภอพบูิลมงั

สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสองคอน ต าบล อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเหลา่ขา้วดอนก่อ ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      



105 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนโหนน(อ่อนอปุการ) ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยขะยงุ(คุรุพานิชวทิยาคาร) ต าบลหว้ยขะยงุ อ าเภอวารินช า ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแกง้กอก ต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบอน ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพลาญชยั ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นนาเยยี ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาเรือง ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขามนอ้ย ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบุ่งมะแลง ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นส าโรงคุรุราษฎรว์ทิยาคาร ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเสยีมทองพทิยาคม ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปลาดุก ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกอก ต าบลบา้นกอก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าไห(ไหทอง) ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาค าใหญ่(ราษฎรบ์ริบาล) ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นผกัแวน่(ผกัแวน่วทิยาคาร) ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาดทีุ่งเจริญ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดุมใหญ่ดงยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองฮาง ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,086,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,086,000                   

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นเชยีงแกว้ ต าบลจกิเทงิ อ าเภอตาล

สุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 400,000                      
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นผาแกว้ ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 348,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นหวัเรือ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นอเีติ่ง ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแกง้ซาว ต าบลโนนรงั อ าเภอเขือ่งใน 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนสรา้งถอ่สามคัคี ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นตากแดด ต าบลตากแดด อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยฝ้าย ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นสะพอื ต าบลสะพอื อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลหนองเต่า อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นค าหวา้(วบูิลราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลค าหวา้ 

อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาจาน ต าบลระเว อ าเภอพบูิลมงัสาหาร 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นทรายมูล(จนัทนร์ตันานุเคราะห)์ ต าบล

ทรายมูล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสองคอน ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 360,000                      
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเหลา่ขา้วดอนก่อ ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโนนโหนน(อ่อนอปุการ) ต าบลโนนโหนน 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแกง้กอก ต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืง

ใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นพลาญชยั ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 272,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นนาเยยี ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 372,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาเรือง ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี แห่ง 1 351,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นขามนอ้ย ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอื

โกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบุ่งมะแลง ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสวา่งวรีะ

วงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นส าโรงคุรุราษฎรว์ทิยาคาร ต าบลสวา่ง 

อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 71,000                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน

 จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่าไห(ไหทอง) ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 284,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาค าใหญ่(ราษฎรบ์ริบาล) ต าบลนาค าใหญ่

 อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นผกัแวน่(ผกัแวน่วทิยาคาร) ต าบลยางขี้นก 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาดทีุ่งเจริญ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดุมใหญ่ดงยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองฮาง ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นท่าลาดหนองหลม่ยางนกหอ ต าบลเหลา่

แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 318,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 11,680,000                

งบลงทนุ 11,680,000                

ครุภณัฑ์ 11,680,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,680,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพบั ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลาด ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนามน ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 28 (บา้นจานเขือ่งนาม ัง่) ต าบลเขือ่งใน 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าศาลา ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทนั ต าบลธาตุนอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนสมิ(เสมาพทิยา) ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอตีอ้ม ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัออ้(ยอดสงัขว์ทิยาคาร) ต าบลหวัดอน อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสงนอ้ย ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนใหญ่(โอภาสพทิยาคาร) ต าบลก่อเอ ้อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าวารี ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขุน่ ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสงนอ้ย ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผกัแวน่(ผกัแวน่วทิยาคาร) ต าบลยางขี้นก อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแดงหมอ้ ต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองฮหีนองแคน ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชทีวน ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสยีม(เสยีมทองวทิยาคาร) ต าบลหวัดอน อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนเมอืง(สุกวทิยา) ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าสมอ(ศรีศึกษา) ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโนหนองดูน ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางขี้นก ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นก่อแสนส าราญสามคัคี ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้ทอง(อ าไพพทิยาคาร) ต าบลคอ้ทอง อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางนอ้ย(พรหมพทิยา) ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนรงั ต าบลโนนรงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเอ ้ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีบวั ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีสุข ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเค็งนาด ีต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดนิด าค าไฮ(หาญคุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลธาตุนอ้ย

 อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุตร ต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวาง ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่ง

ใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชานุเคราะหว์ทิยา ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัทุ่งประชาสรรค ์ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหา้งหนองกวาง ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค าใหญ่(ราษฎรบ์ริบาล) ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดู่นอ้ย ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าก่อ ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าคอ้ ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้ทอง(อ าไพพทิยาคาร) ต าบลคอ้ทอง อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัถ า้ ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นก่อแสนส าราญสามคัคี ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าหมหีนองขา่ ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาผาย ต าบลโนนรงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าขา่ ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทยโพนทราย ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลาฝา ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหลม่หนองเซอืมใต ้ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุตากลา้ ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเซอืม ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางกะเดา ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแลง้ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโอดนาด ีต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแคน(สมเด็จอปุถมัภ)์ ต าบลดอนมดแดง อ าเภอ

ดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลาดหนองหลม่ยางนกหอ ต าบลเหลา่แดง 

อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคูทรายมูล ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งมณี(คุรุราษฎรนุ์กูล) ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัดอนสม้ป่อย ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโรงเรียนบา้นเหลา่บาก ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาไร่ใหญ่ ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแคน(ประชาสามคัค)ี ต าบลยางสกักระโพหลุม่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ขา้วดอนก่อ ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางสกักระโพหลุม่ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเมอืงนอ้ย ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแฝกยางเครือ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผอื ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่ ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเลงิ ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาสุกหนองซองแมว ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห)์ ต าบลโพนแพง อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ค านอ้ย ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนงวั(ราษฎรใ์จด)ี ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งใต ้ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นน า้ค าแดง(มนตช์ยัเวทยว์วิรณ์) ต าบลเตย 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผึ้ง(สามคัค)ี ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดูนโนนคอ้หนองหวัลงิ ต าบลม่วงสามสบิ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมะทอ ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเศรษฐ ีต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเกิ่งหนองจกิ ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นก่อบงึ ต าบลหนองไขน่ก อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบก ต าบลหนองไขน่ก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนรงันอ้ย ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงยางดอนไมคู้ณ ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพระโรจน(์ชนูปถมัภ)์ ต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเตย ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชา้ง(ประชาสามคัค)ี ต าบลหนองชา้งใหญ่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขมิ้น ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสงหนองเมก็ ต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไพบูลย ์ต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแสง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขามดอนติ้ว ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางโยภาพ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเป็ดฟากทุ่ง ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนขวาวนายูง ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนรงัใหญ่ ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางเทงิ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัมนเดอืยไก่ ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสองหอ้ง(คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลยางโยภาพ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนประทาย ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเทพา ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสงไผ่ ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนชาติยูง ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเค็ม ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแคกลางหงษ ์ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดูน ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ค าเจริญ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทพัไทย ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกติติญาณอปุถมัภ ์ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมะเขอื ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนช ี(ศิริจนัทรานุสรณ์) ต าบลหนองขอน อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกองบนิอบุลสงเคราะห ์ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนงาม(พูลเพิม่วทิยาคาร) ต าบลหนองบ่อ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงั(อาทรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองบ่อ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งหมากแขง้ ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้กดุลาด ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเค็ง ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมากมี ่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมกุ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลาปาก ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแก ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าสนามชยั ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตอแกว้ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเมอืง ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขา่โคม ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชอืก(ทวปีญัญา) ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอน้ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาใต ้ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไฮวทิยา ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าวงัหนิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเป็ด ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกลอยนากลาง ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่

เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดูน ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาไผ่ ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพง ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งถอ่ ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรงัแรง้ ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาด ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่แค ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธรรมละ ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมะแซว ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ค า ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเป้า ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าไฮนอ้ย ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขมิ้น ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าไหล ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแตเ้ก่า ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบก ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกลางทุ่งค าแต ้ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอื

โกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีสมบูรณ์แหลมทอง ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอ

กดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้ลงิโคกสวา่ง ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไชยชนะ ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหอม ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เกลี้ยง ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกก่องวงันอง ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดแต ้ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแขง็ขยนั ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุดอนตาเขสามคัคี ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอ

กดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีเชยีงใหม่สองคอน ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอ

กดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบกหนองทนัน า้ ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดโตนแกง้กกก่อ ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบ ัว่ ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุกลอย ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสนอดุม ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฟ้าห่วน ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลมุพกุ ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขนนั ต าบลแกง้เหนือ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหลวง ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหวา้เหนือ ต าบลหนองสมิ อ าเภอเขมราฐ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าขา่ ต าบลหนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้หลกัด่าน ต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเตย(คุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลขามป้อม อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนานวน ต าบลเจยีด อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตชด.ป่งคอม ต าบลหนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพนมด ีต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดหญา้คา ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโบกม่วง ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรยอ้ย ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าติ้ว ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดสมด ีต าบลกศุกร อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนใหญ่ ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแดง(บุญเสริมอทุศิ) ต าบลบา้นแดง อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทม ต าบลบา้นแดง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเทวญั(คุรุราษฎรนุ์กูล) ต าบลท่าหลวง อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางิ้ว(ประชาสามคัค)ี ต าบลเป้า อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลเป้า อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขอืง ต าบลหนองเต่า อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคึม ต าบลกดุยาลวน อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกาจบั ต าบลกดุยาลวน อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนทบัชา้ง ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนก่อ ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโรงเรียนบา้นนาดอกไม ้ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ลอ้มสรา้งแป้น ต าบลตากแดด อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนจกิ ต าบลนาพนิ อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเอาะหนองสมิ ต าบลเกษม อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกษม ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเอน็อา้ ต าบลตระการ อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโหมน ต าบลนาพนิ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งโพน ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหมูวทิยา ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ย ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นท่าบ่อแบง ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าไหล ต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคิแลน ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลา้ ต าบลบา้นแดง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีสุข ต าบลกศุกร อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าขา่ ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางิ้ว(ประชาสามคัค)ี ต าบลเป้า อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาไฮ(มติรภาพที่ 145) ต าบลนาสะไม อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค าวทิยา ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลไหล ่ต าบลหนองเต่า อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมบูรณ์ ต าบลนาสะไม อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกจาน ต าบลโคกจาน อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหลวง ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงยาง ต าบลสะพอื อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเกษมบา้นนาค า ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอน ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลโคกจาน อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาจ่าย ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนน า้ค าพทิยา ต าบลโนนกงุ อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหมู ต าบลตระการ อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเดื่อ ต าบลเซเป็ด อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงไมง้าม ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นเซเป็ด ต าบลเซเป็ด อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้อะฮวน ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไหลทุ่่ง ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนม่วง(แกว้ประชาสรรค)์ ต าบลคอนสาย 

อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสาธงใหญ่ ต าบลเซเป็ด อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสม้มอ ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตาหมดุ ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้แข(้สาขาบา๋หอย) ต าบลถ า้แข ้อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าแคน ต าบลถ า้แข ้อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยท ีต าบลถ า้แข ้อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหว้ยแดง ต าบลโนนกงุ อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนขามเป้ียบา้นศรีสุข ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพง ต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกึ่งพทุธกาล ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหมากมาย(ราษฎรส์ามคัคีวทิยา) ต าบลค า

เจริญ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนตะมนุ ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีง(ตุอปุถมัภ)์ ต าบลกระเดยีน อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสูงโนนส าราญ ต าบลถ า้แข ้อ าเภอตระการ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคนัพะลาน ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเต่าเพชรเจริญ ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากแซง ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทราย ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหนิโหงน่นาดง ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหมอืดแอ่แกง้ไฮ ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไหลธ่าตุ ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลมุพกุ ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านฮงั ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพะลาน ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากลาง ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนชาด ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพะไล ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไพรสวรรค ์ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสารภ(ีสาขาหนองผกัแวน่) ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์

ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสารภ(ีสาขาหนองผกัแวน่) ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์

ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกะลงึ ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปร่งเจริญ ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาพะเนียงออ ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสมาคมจกัรยานสมคัรเลน่ ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลาะ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิห่อม ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากหว้ยม่วง ต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งเป้า ต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนานางวาน ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งเป้าสาขาบา้นค าจา้ว ต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์

ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้ใต ้ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกะเตียด ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกะทอด ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองฟานยนื ต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพะลอง ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหมากใต ้ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคนัท่าเกวยีน ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบาก ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสงใหญ่ ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขง

เจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสะคาม ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุเรือค า ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวนิบกึ ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงมะไฟ ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซะซอม ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตามยุ ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไฮหยอ่ง ต าบลค าหวา้ อ าเภอตาลสุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโน ต าบลส าโรง อ าเภอตาลสุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเตย ต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยดู่ ต าบลค าหวา้ อ าเภอตาลสุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนามน(สามคัคีวทิยาคาร) ต าบลตาลสุม อ าเภอ

ตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนพนัชาด ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนขวาง ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุนอ้ย ต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลค าหวา้ อ าเภอตาลสุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไมตรีจติไทย-อเมริกนั ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจกิเทงิ(วนิยัสารประชานุกูล) ต าบลจกิเทงิ อ าเภอ

ตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งกบ ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงฮ ีต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนโด่โคกเลยีบ ต าบลโนนกาหลง อ าเภอพบูิลมงั

สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแคน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถิน่ส าราญ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางาม(ผลแกว้อปุถมัภ )์ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัพอก ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลอ่างศิลา อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคูณ ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแขมเหนือ ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอ่างหนินอ้ย ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมก็ ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดูกอึง่ ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัทอง ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเดื่อสะพานโดม ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผกัหยา่ ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเมก็หว้ยไผ่ ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งค า ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าผ่าน ต าบลระเว อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะพอืท่าคอ้ ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะพอืใต ้ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งค าสาขาดอนใหญ่ ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงั

สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูมะหรี่ ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งกอก ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแก ต าบลระเว อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งเจริญ ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งยาง ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัแดง ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยอดดอนช ีต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกอก ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนจนัทน ์ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งถอ่ ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเตย ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจกุาร ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขวัแคน ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าไหล ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกัแพว ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนน า้ค า ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระค า ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าบง ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนน ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโป่งโพน ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชาด ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดควาย ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหุ่งหลวงพะเนียด ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืง

ใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงยาง ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนั ต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนโพธิ์ ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทอย ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโหงน่ขาม ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมิ ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าหมาไนร่องเข ต าบลนาเลนิ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแค ต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุก่วยโนนเจริญ ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืง

ใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากบุ่ง ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเขือ่นแกว้ ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งหนองบวั ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนช ีต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดวารี ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยน า้ใส ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเดื่อ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 3 ต าบลนิคมสรา้งตนเองล าโดมนอ้ย

 อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมทอง ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ค า ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝางค าสามคัคี ต าบลฝางค า อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 6 ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเลา ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไฮ ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชาด ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบากชมุ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบลฝางค า อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เกลี้ยง ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาประชมุ ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้ยาง ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงค า ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระบอื ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเกษม ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทางสาย ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแฮหนามแท่ง ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดสวนยา ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเจริญ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโหนนนอ้ย ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตาปู่ ต าบลสระสมงิ อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอนสาย ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าขอ้งเหลก็ ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นห่องชนั ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค านางรวย ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าบง้ม ัง่(ทหารอากาศอเมริกนัสงเคราะห)์ ต าบลวา

รินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่างอย ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธาตุ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุปลาขาว ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัวดั ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนชาด ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแมดค าลอืชา(ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโพธิ์ใหญ่ 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสะแบง ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุชมุ ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ ัน่ ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบลสระสมงิ อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นคอ้หวาง ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศีรษะกระบอื(อสิระคุรุราษฎร)์ ต าบลคูเมอืง 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นศรีไค(ศรีวฒันาวทิยาคาร) ต าบลวารินช าราบ

 อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์มูลเพยีเภา้ ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคูสวา่ง ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนชาดผดุงวทิย ์ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัแดนเกษม ต าบลสระสมงิ อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เที่ยง ต าบลหว้ยขะยูง อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนผองุ ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากกดุหวาย ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผึ้งโดม ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งเพยีง ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าสมงิ ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าขา่ ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัเทงิ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่งโดม ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าขา่ ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าโรงคุรุราษฎรว์ทิยาคาร(สาขาบา้นหนองแวง) 

ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัท่า ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าหมากอ่อน ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสมบูรณ์ ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสงั ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนม่วง ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองมงัโนนกลางห่องแดง ต าบลโนนกลาง อ าเภอ

ส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวังวั ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบอน ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผ า ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้บอน ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนานวล ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอาเลา ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าโรงนอ้ย ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระแอกนอ้ย ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปือย ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแก ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผบัแลง้ ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกนาค า ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแคน ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโปร่ง ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัคกอูบมงุ ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนงาม ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นห่องขอน ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิแห่ ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอืโปร่งค า ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรายทอง ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหว้ยแคน ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นราษฎรส์ามคัคี ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนกอย ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นห่องค า ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโชคชยั ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอดุมสามคัคี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมอ้ทอง ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัเจริญ ต าบลทุ่งเทงิ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเลงิ ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัหลวง ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชานุเคราะหศึ์กษา ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นห่องเตย ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสมบูรณ์ ต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าส าราญ ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัเทยีม ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าโดมใหญ่ ต าบลโพนงาม อ าเภอเดช

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพชิยัศึกษา ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแฝก ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนด ารงสนิสงเคราะห ์ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอดุมสุข ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสนาม ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวารีอดุม ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยส าราญ ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแก ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหลี ่ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแกง้ ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสองคอน ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระเบื้อง ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองส าราญ ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าตาว ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทร ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาประดู่ ต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัทอง ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนม่วย ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวาง ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสนม ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุขสมบูรณ์ ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขี้เห็น ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัอารี ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทองสวสัดิ์ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนใหญ่ ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้กดุไก่แกว้ ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ขุน่ค านกเปลา้ ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นห่องปอ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนรงัหนองบวัดง ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรี

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนจานหนองสขีา ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองถาวร ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาห่อม ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค ากลางวงัม่วง ต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่งศรีอดุม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งชา้ง ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าไร่ ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้ขอ ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตูม(ราษฎรบู์รณะ) ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคูณแสนสุข ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนยาว ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคุม้แสนชะนี ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนแอวขนั ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้ขี้เหลก็ ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนบก ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนชยัชนะ ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าพอก ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าม่วง ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกวางดดี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัไฮ ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสนถาวร ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโด ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไพบูลย ์ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเสลา ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอสิานเศรษฐกจิ ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค ากลาง ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ ต าบลบุเปือย อ าเภอน า้ยนื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้ ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดวน ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวาง ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแขด่้อน ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปือย ต าบลบุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขอน ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางกลาง ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้ยาง ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอดุมชาติ ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่ากลาง ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหุ่ง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยู ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าสน ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนโจด ต าบลบา้นแมด อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนนอ้ย ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเตี้ย ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหมากเดอืย ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้สวา่ง ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโดม ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 521,948,000              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 4,755,280                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 4,755,280                 

งบลงทนุ 4,755,280                 

ครุภณัฑ์ 4,755,280                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,755,280                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไผ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บุตร ต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาค าใหญ่ (ราษฎรบ์ริบาล) ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศรีสุข ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยสะคาม ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแลง้ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัพระวงัไฮ ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าเมอืง ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แสนสุข ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคู ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนขาม ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ประหูต ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยส าราญ ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนกาเร็น ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าตาว ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาแก ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ประชาสามคัคี ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาสม้มอ ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 8,880                         
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เทวญั (คุรุราษฎรนุ์กูล) ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนใหญ่ ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองขี้เห็น ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนแอวขนั ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนยู ต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาประชมุ ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสวรรค ์ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองเมก็ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สรา้งหอม ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นดอนจกิ (จรรยาราษฎร)์ ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บุ่งค า ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ไทรงาม ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บุ่งค า สาขาดอนใหญ่ ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โดมประดษิฐ ์ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 38 56,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาแก ต าบลระเว อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เตย ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนรงัใหญ่ ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เทพา ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งใต ้ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัมนเดอืยไก่ ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอ้กดุลาด ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ประชาสามคัคี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนผองุ ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศีรษะกระบอื (อสิระคุรุราษฎร)์ ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 19 28,120                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนเกษม ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนชาด ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่างอย ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บุ่งหวาย ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 51 75,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ห่องชนั ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยางวงักางฮงุ ต าบลบุ่งไหม อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แมดค าลอืชา (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หาดสวนยา ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กดุปลาขาว ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขวัไมแ้ก่น (มหดิลอนุสรณ์ 3) ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จกุาร ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

งิ้ว ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าชา้ง (เขตการทางนครราชสมีาสงเคราะห ์2) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะ

วงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บวัเทงิ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บุ่งมะแลง ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 43 63,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าขา่ ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แพง ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าสมงิ ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าขา่ ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนแคน ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นางาม ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองจกินาเรือง ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองศิลา (พรชมุชนวทิยา) ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 48 71,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนเมอืง(ศีลสุนทรคุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 25 37,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองผอืโปร่งค า ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวา่ง (สวา่งวทิยาคาร) ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหวังวั ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผบัแลง้ ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สรา้งโหงน่ ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ปากบุ่ง ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยน า้ใส ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนช ีต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเอง6 ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สุวรรณวารี ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนิสูง ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งหนองบวั ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้17 ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พลาญชยั ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนก่อ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ฝางค าสามคัคี ต าบลฝางค า อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แตเ้ก่า ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงบาก ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาหว้ยแคน ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนคอ้ ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลนาคสมทุรเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นค าแคน ต าบลถ า้แข ้อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนผอบ ณ นคร2 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าไร่ ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกองโพน ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไหลธ่าตุ ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นนาเยยี ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนน า้ยนื ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแกง้สมบูรณ์ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไร่ใต ้ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นน า้ค าแดง (มนตช์ยัเวทยว์วิรณ์) ต าบลเตย อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนม่วงสามสบิ (อ านวยปญัญา) ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าลาด ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองกนิเพล ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้เที่ยง ต าบลหว้ยขะยงุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาหว้ยแดงดงส าโรง ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นค าไหล ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสวาสดิ์ ต าบลนาเลนิ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่ากงุนอ้ย ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองขุน่ ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกดุก่วยโนนเจริญ ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นผึ้งโดม ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นค าโพธิ์โคกก่อง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกะแอก ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        



139 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองผอืโปร่งค า ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพนงาม ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสุวรรณวารี ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหมู่บา้นตวัอยา่ง (ป่าดงหนิกอง) ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคนัเปือย ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้17 ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 2 ต าบลนิคมล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 87 (นิคมสรา้งตนเอง 1) ต าบลนิคมล าโดมนอ้ย 

อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นฝางค าสามคัคี ต าบลฝางค า อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหลา่เสอืโกก้ ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 394,863,920              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 314,044,700              

งบลงทนุ 314,044,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 314,044,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,948,100                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นกดุชมภู 

ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นฟ้าห่วน 

ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นส าโรง 

ต าบลส าโรง อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหนามแท่ง 

ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนาโพธิ์กลาง

 ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโนนก่อ 

ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นบะไห 

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 87 

(นิคมสรา้งตนเอง 1) ต าบลนิคมล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดั หลงั 1 600,000                      
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รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนชมุชนบา้นบุ

เปือย ต าบลปุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นบวังาม 

ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 196,206,600                 

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

บา้นนาไผ่ ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโพนทอง (แสงราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลบา้นไทย 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นดุมใหญ่ดงยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ 

จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นท่าลาดหนองหลม่ยางนกหอ ต าบลเหลา่แดง 

อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองจ านกั ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

 จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ยางลุม่ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นไผ่

ใหญ่ ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

ผกัแวน่ (ผกัแวน่วทิยาคาร) ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนดอนมดแดง (บา้นดงบงั) 

ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,104,000                    

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

ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

แสง ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

หนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

ปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

เหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

(อ านวยปญัญา) ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนศรีศึกษา ต าบลหวั

ดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นตากแดด ต าบลตากแดด อ าเภอตระการพชืผล หลงั 1 4,028,000                    

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

บุญจริาธร ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นแกง้หลกัด่าน ต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นบ่อหนิ ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นดงตาหวงั ต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นค ากลาง ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นค าแคน ต าบลถ า้แข ้อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นตุ ต าบลกาบนิ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนบา้นขา้วปุ้ น (ศาสนานุเคราะห)์ ต าบลขา้วปุ้ น 

อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

โนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

โพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

นาแวง อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

เกษม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

เจยีด อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนตระการพชืผล 

ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 506,200                      

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

หนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาบวั ต าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองเชอืก ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นค าหมาไนร่องเข ต าบลนาเลนิ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ 

จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นบวัแดง ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนชมุชนบา้นระเว ต าบลระเว อ าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอตาลสุม จงัหวดั หลงั 1 5,073,000                    

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

บา้นโคกเที่ยง ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นนาเจริญ ต าบลดอนจกิ 

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,450,000                    



142 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นแก่งดูกใส ต าบลโนน

กาหลง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นฟ้าห่วน ต าบลนาค า 

อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นนา

แค ต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นจกิลุม่ ต าบลจกิเทงิ 

อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนชมุชนบา้นวงัสะแบง ต าบล

หนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

บากชมุ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 813,400                      

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

ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

หนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

ตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

หนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองแสง-วงั

อ่าง ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

บา้นผึ้งโดม ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นค าสวา่ง ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,304,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนชาดผดุงวทิย ์ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นโนนงาม ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นทุ่งเพยีง ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นโคกสมบูรณ์ ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นโพธิ์มูลเพยีเภา้ ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโนนบอน (ค าหลา้

ประชานุเคราะห)์ ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,450,000                    

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

ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นแขมเจริญ ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

หนองโพดวทิยา ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนบา้นหนองสะโน ต าบลหนองสะโน อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นบก ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นซ าสะกวยนอ้ย ต าบลตาเกา อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นทุ่งเงนิโนนเจริญ ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นหนองเทา ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ศรี ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

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

บา้นค ากลางวงัม่วง ต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นแกง้ขี้เหลก็ ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองแสง ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 813,400                      

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

ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

กลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

ไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

หนองขอน ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

ยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนเขือ่งใน (เจริญราษฎร)์

 ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนตระการพชืผล ต าบลขุ

หล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลพบูิลมงัสาหาร

วภิาคยว์ทิยากร ต าบลพบูิล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลนาคสมทุรเดช

อดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นด่าน  ต าบลโขง

เจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 12,565,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนปทุมวทิยากร 

โรงเรียนปทุมวทิยากร  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั หลงั 1 12,566,100                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,167,600                   

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาค าวทิยา ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นโคกก่องวงันอง 

ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

เสาวนิต (บา้นวงัแซ) ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เหมอืดแอ่แกง้ไฮ ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาสนามนาหวา้เกษม ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

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

ตระการ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ศรีเชยีงใหม่สองคอน ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ม่วงใหญ่ ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลกองโพน 

อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาชมุใต ้ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ศรีสุข ต าบลกศุกร อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาหวา้เหนือ ต าบลหนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ร่องขา่ ต าบลโนนกงุ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

เกษมบา้นนาค า ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นดอนทบัชา้ง ต าบลขุ

หล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แหลไหล ่ต าบลหนองเต่า อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ค าขา่ ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ ต าบลโพธิ์

ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นนาเออืด ต าบลนาค า

 อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นโนนม่วงโนนจกิ 

ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองกงุ ต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนหว้ยไผ่ ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ลาดวารี ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทรายมูล (จนัทนร์ตันานุเคราะห)์ ต าบลทรายมูล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองโด ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองดนิด า ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยเสลา ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ยางกลาง ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนตชด.

เกษตรสมบูรณ์ ต าบลบุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนสวาง ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ป่าพอก ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนบก ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 93,989,900                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเชอืก (ทวปีญัญา) ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนช ี(ศิริจนัทรานุสรณ์) ต าบลหนองขอน 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 104,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งหมากแขง้ ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขา่โคม ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งขนุใหญ่ ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไหล (พธุเพิม่วฒันราษฎร)์ ต าบลหนอง

ขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนมดแดง (บา้นดงบงั) ต าบลดอนมดแดง อ าเภอ

ดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแคน (สมเด็จอปุถมัภ)์ ต าบลดอนมดแดง 

อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัพระวงัไฮ ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมด แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าไฮใหญ่ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแลง้ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 161,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 164,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยาง ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 164,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุก ัว่ ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 164,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทพัไทย ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนงาม (พูลเพิม่วทิยาคาร) ต าบลหนองบ่อ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าสนามชยั ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะเขอื ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบงั (อาทรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองบ่อ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจานตะโนน ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคูเดื่อ ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งขนุนอ้ยหนองจานวทิยา ต าบลแจระแม อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองบ่อ (วจิติรราษฎรส์ามคัค)ี ต าบล

หนองบ่อ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าบ่อ ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 183,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพบั ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าลาด ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัออ้ (ยอดสงัขว์ทิยา) ต าบลหวัดอน อ าเภอ แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนใหญ่ (โอภาสพทิยาคาร) ต าบลก่อเอ ้อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแขม (ธรรมเสนานุสรณ์) ต าบลหวัดอน อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 160,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางนอ้ย (พรหมพทิยา) ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่ง แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเอ ้ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนามน ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาดทีุ่งเจริญ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเป็ดฟากทุ่ง ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางเทงิ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วง แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบก(วงศท์ปีระชาราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลหนองไข่

นก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสมบูรณ์ (เบญจานุเคราะห)์ ต าบลโพนแพง 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 100,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผึ้ง (สามคัค)ี ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 139,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไขน่ก ต าบลหนองไขน่ก อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแฝกยางเครือ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางสกักระโพหลุม่ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแคน (ประชาสามคัค)ี ต าบลยางสกักระโพหลุม่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลาดุก ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 329,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางลุม่ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 259,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเมอืง ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนามนึ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกติติญาณอปุถมัภ ์ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนสรา้งถอ่สามคัคี ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีบวั ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปลาฝา ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสหธาตุสามคัคี (บ าเพญ็พทิยาคาร) ต าบลสหธาตุ 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 147,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุตากลา้ ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนดอนเชยีงโทรงัแรง้ ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่ง แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหลม่หนองเซอืมใต ้ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 154,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเซอืม ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหวัเรือ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองจ านกั ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองก่านค าไผ่ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 125,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่งหนองเสอื ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ค าเจริญ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตอแกว้ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 126,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมกุ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนสมิ (เสมาพทิยา) ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่ง แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าสมอ (ศรีศึกษา) ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าก่อ ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางขี้นก ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดู่นอ้ย ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหา้งหนองกวาง ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 106,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นก่อแสนส าราญสามคัคี ต าบลยางขี้นก อ าเภอ แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีสุข ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเค็งนาด ีต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนเมอืง (สุกวทิยา) ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอตีอ้ม ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผกัแวน่ (ผกัแวน่วทิยาคาร) ต าบลยางขี้นก 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคูขาด (ศรีวทิยาคาร) ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัท่าวงัหนิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 51,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงอบุล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปทุมวทิยากร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 314,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอบุลวทิยาคม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเมอืงนอ้ย ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าลาด ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขามดอนติ้ว ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วง แห่ง 1 154,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนงวั (ราษฎรใ์จด)ี ต าบลหนองเมอืง อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนราษฎรร่์วมแรงรฐั (ก าจดัอปุถมัภ)์ ต าบลหนองเมอืง 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแสง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วง แห่ง 1 155,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดุมใหญ่ดงยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งมิง่ ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 168,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเทพา ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งใต ้ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 82,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต าแย ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 90,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองดูนโนนคอ้หนองหวัลงิ ต าบลม่วงสามสบิ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 96,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ขา้วดอนก่อ ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัมนเดอืยไก่ ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วง แห่ง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหลม่หนองเหลา่ ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 142,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนเมอืงมะทนั ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 206,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนม่วงสามสบิ (อ านวยปญัญา) ต าบลม่วงสามสบิ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขอนดอนยูง ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 66,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดั แห่ง 1 150,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าศิลา ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 156,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่งโนนสวาง ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 151,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระบูน ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโอดนาด ีต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 191,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่แดง ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 177,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางกะเดา ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 156,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าเมอืง ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าลาดหนองหลม่ยางนกหอ ต าบลเหลา่แดง 

อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 156,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเป้า ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 132,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่แค ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 128,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ค า ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาไผ่ ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามนอ้ย ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 133,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าไหล ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาด ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมะแซว ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอื แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งถอ่ ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธรรมละ ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นรงัแรง้ ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 127,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกลอยนากลาง ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่

เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองขุน่ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางโยภาพ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนชาติยูง ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนรงันอ้ย ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสองหอ้ง (คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลยางโยภาพ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงยางดอนไมคู้ณ ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเศรษฐ ีต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหลกั ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขมิ้น ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ออ้มผกัระยา่ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเค็ม ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั แห่ง 1 110,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเตย ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั แห่ง 1 114,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ค านอ้ย ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเกิ่งหนองจกิ ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 129,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชา้ง (ประชาสามคัค)ี ต าบลหนองชา้งใหญ่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพระโรจน ์(ชนูปถมัภ)์ ต าบลหนองชา้งใหญ่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสงหนองเมก็ ต าบลหนองชา้งใหญ่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนขวาวนายูง ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 150,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นน า้ค าแดง (มนตช์ยัเวทยว์วิรณ์) ต าบลเตย

 อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 206,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาสุกหนองซองแมว ต าบลเตย อ าเภอม่วง แห่ง 1 249,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาใต ้ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 102,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมากมี ่ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 102,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอ้กดุลาด ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 132,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเค็ง ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 132,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 132,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนบ่อหวายดนิด า ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 149,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากน า้ ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 152,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระโสบ (เพยีรประสทิธิ์วทิยา) ต าบลกระโสบ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปากหว้ยวงันอง ต าบลปทุม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 171,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนกลางแกง้สม้ป่อย ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทอง (แสงราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลบา้นไทย 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 300,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทยโพนทราย ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ (คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลคอ้ทอง อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 201,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัทุ่งประชาสรรค ์ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าขา่ ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแดงหมอ้ ต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 157,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสงนอ้ย ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุตร ต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธาตุนอ้ย (สงิหป์ระชาวทิยาคาร) ต าบลธาตุนอ้ย 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดนิด าค าไฮ (หาญคุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลธาตุ

นอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาค าใหญ่ (ราษฎรบ์ริบาล) ต าบลนาค าใหญ่ 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทนั ต าบลธาตุนอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแตเ้ก่า ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแตใ้หม่ ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเป็ด ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขมิ้น ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจกิ ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสง ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแพง ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกลางทุ่งค าแต ้ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่

เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 139,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดูน ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบก ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 127,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าไฮนอ้ย ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัค า ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาดูน ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 140,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามใหญ่ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 240,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลาปาก ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 139,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้ซาว ต าบลโนนรงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 295,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแกว้ประชาสรรค ์ต าบลบา้นกอก อ าเภอเขือ่ง แห่ง 1 286,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอก ต าบลบา้นกอก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนรงั ต าบลโนนรงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลางใหญ่ ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 178,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชานุเคราะหว์ทิยา ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 173,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 121,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัดอนสม้ป่อย ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่ ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ย ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพชืผล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองลมุพกุ ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหวา้ใต ้ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคนัพะลาน ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขมราฐ ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแดง (บุญเสริมอทุศิ) ต าบลบา้นแดง อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      



155 / 306
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขาม ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนตูม ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบา้นเหนือเขมราฐ ต าบลเขมราฐ อ าเภอ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทม ต าบลบา้นแดง อ าเภอตระการพชืผล แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองฟานยนื ต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด่านหม่วน ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งซวยหว้ยยาง ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนเมอืง ต าบลตระการ อ าเภอตระการพชืผล แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพะไล ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั แห่ง 1 71,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด่านฮงั ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโบกม่วง ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกศุกร ต าบลกศุกร อ าเภอตระการพชืผล แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนเยน็ใต ้ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกองโพน ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดสมด ีต าบลกศุกร อ าเภอตระการพชืผล แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเสาวนิต (บา้นวงัแซ) ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไหลธ่าตุ ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอเีติ่ง ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาดอกไม ้ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกชนั ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรายพูล ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนก่อ ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการ แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไพรสวรรค ์ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั แห่ง 1 60,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาจ่าย ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการ แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้ใต ้ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าหลวง ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกะทอด ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งเจริญ ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโชคอ านวย ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพบูิลมงัสาหารวภิาคยว์ทิยากร ต าบลพบูิล 

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิลาดแสนตอ ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสา แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนขา่โนนยาง ต าบลโฑธิ์ศรี อ าเภอพบูิลมงัสา แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัพอก ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาจาน ต าบลระเว อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูมะหรี่ ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งยาง ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยแดง ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่ใหม่ผาสุข ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงั

สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงฮ ีต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคูณ ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นราษฎรเ์จริญ ต าบลอ่างศิลา อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาชมุ ต าบลนาแขม อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอ่างหนิ (เพยีรพทิยาคาร) ต าบลอ่างศิลา อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนโด่โคกเลยีบ ต าบลโนนกาหลง อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนกาหลง ต าบลโนนกาหลง อ าเภอพบูิลมงัสา แห่ง 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดูกอึง่ ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 69,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมก็ ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัฮ ีต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสา แห่ง 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกอก ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสา แห่ง 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนางาม (ผลแกว้อปุถมัภ )์ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนคอ้ลคุุ ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 58,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนามชยั (พมิพป์ระชานุกูล) ต าบลโพธิ์ไทร 

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถิน่ส าราญ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสุข ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร แห่ง 1 79,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนน า้ค า ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจกุาร ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหว้ยแดงดงส าโรง ต าบลค าไหล อ าเภอศรี

เมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าไหล ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงั

สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขวัแคน ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหมาก ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเตย ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 96,000                        



158 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเออืด ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่ากงุใหญ่ ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผกัแพว ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืง แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลศรีเมอืงใหม่ ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแค ต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนั ต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจนัทยั ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขุน่ ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเออืดใหญ่ ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 50,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนน ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระค า ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนผองุ ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดั แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่ง ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าโพธิ์โคกก่อง ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ์ แห่ง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเรือง ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดั แห่ง 1 92,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวา้นแกเจริญ ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกลาง (ราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลธาตุ อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกะแอก ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบาก ต าบลสระสมงิ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเจริญ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ แห่ง 1 210,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนเมอืง(ศีลสุนทรคุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลโนนกา

เลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกนาค า ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสวา่งวรีะวงศ ์ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าขา่ ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุปลาขาว ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกนิเพล ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช า แห่ง 1 370,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดั แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยนกเปลา้ (คุย้คุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลบุ่งมะ

แลง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระบอื ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนแคน ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุม้ ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัแดนเกษม ต าบลสระสมงิ อ าเภอวาริน

ช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนโหนน (อ่อนอปุการ) ต าบลโนนโหนน อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นห่องขอน ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผ า ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าหมากอ่อน ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ์ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแพง ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าขอ้งเหลก็ ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ แห่ง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขวัไมแ้ก่น (มหดิลอนุสรณ์ 3) ต าบลหนองกนิ

เพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 438,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาดู่ ต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาประชมุ ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดั แห่ง 1 89,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง แห่ง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าขวาง ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสระดอกเกษ ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งโหงน่ ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวดั แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสนค า (นาชมุสามคัค)ี ต าบลสระสมงิ อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอนสาย ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผอืโปร่งค า ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง แห่ง 1 136,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแก่งโดม ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทางสาย ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาห่อม ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขอน ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื แห่ง 1 191,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกนอ้ย ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 381,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 999,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอแลน ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 292,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้ยาง ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 193,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 311,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุประทาย ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 203,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 138,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5

 ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ขุน่ ต าบลตาเกา อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองถาวร ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแขด่้อน ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุเชยีงมนุ ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกวางดดี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั แห่ง 1 201,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกบ ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 229,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 358,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแขมหนองเรือ ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 238,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาประดู่ ต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนขาม ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 331,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค านาแซง ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนกอย ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 148,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอสิานเศรษฐกจิ ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ แห่ง 1 167,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเบญจโ์นนดู่ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองโพดวทิยา ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื แห่ง 1 159,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนตชด.บา้นคอ้ ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งเพยีง ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าบอน ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเมย ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 254,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขอนแป้น ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 235,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยาง ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าตาว ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าส าราญ ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นประหูต ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาเกาตาโกย ต าบลตาเกา อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวา้กดุไก่แกว้ ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรี แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตายอย ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแปดอุม้ ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงขวางค าโทน ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนคูณแสนสุข ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสงเจริญพฒันา ต าบลโพนงาม อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนบากมติรภาพที่ 83 ต าบลบวังาม อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนดวน ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 311,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทร ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไฮตาก ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 287,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้ ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 317,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสนถาวร ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 171,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ขุน่ค านกเปลา้ ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจนัลา ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 190,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสูง (ต.โดมประดษิฐ)์ ต าบลโดมประดษิฐ ์

อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าอดุม ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนชยัชนะ ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหุ่ง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 189,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยปอ ต าบลบวังาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าสน ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยส าราญ ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 178,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนกาเร็น ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 170,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนแคน ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 264,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนแกง้ ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศิษยเ์ก่าวงัหลงัวฒันา (บา้นโคกสะอาด) ต าบลโคก

สะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสนมพะลาน ต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่ง

ศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวทิยา ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเก่าขาม ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 283,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตูม (ราษฎรบู์รณะ) ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผอบ ณ นคร2 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าเตี้ย ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 210,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัแข ้ต าบลบวังาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสองคอน ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 174,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทุ่ง ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าครัง่ ต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสมบูรณ์ ต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 120,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาโอง ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นห่องปอ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองทพั ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค ากลาง ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 131,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตบหู ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกแสง ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนนอ้ย ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลบวังาม อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 171,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลกัป้ายประชานุเคราะห ์ต าบลโพนงาม อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 169,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนานวล ต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 208,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอดุมสุข ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสุขสมบูรณ์ ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 165,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวา่งวงัเสอื ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ แห่ง 1 170,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุเรือ ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้ยนื ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 397,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาโม ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 189,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นโนนแดง ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 302,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้สมบูรณ์ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแปก ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเตย ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 450,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัเจริญ ต าบลทุ่งเทงิ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวาง ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมอ้ทอง ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทองสวสัดิ์ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซ าหวาย ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 386,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยแกว้ ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุม้แสนชะนี ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าม่วง ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเมก็ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบก ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนกลาง ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งเทงิ ต าบลทุ่งเทงิ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่งโนนทอง ต าบลทุ่งเทงิ อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซ างู ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดวน ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโซง ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 298,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนยาว ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าก่อ ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเก่ากลาง ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้สวา่ง ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 92,000                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนคอ้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากระแซง ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพชิยัศึกษา ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนน(เดช) ต าบลทุ่งเทงิ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนด ารงสนิอทุศิ ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 163,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไพบูลย ์ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขี้เห็น ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสามคัคี ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 101,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจริญศึกษา ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฝัง่เพ ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าไร่ ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหมากเดอืย ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 64,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอดุมชาติ ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสมสะอาด ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 774,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 431,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองส าราญ ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 206,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองล าโดมใหญ่ ต าบลโพนงาม อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมากแหน่ง ต าบลตาเกา อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนใหญ่ ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปือย ต าบลบุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 218,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้โตน ต าบลปุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้ขี้เหลก็ ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 78,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนวา่น ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยู ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 50,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองยาว ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเวตวนัวทิยา ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 759,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงเดช ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 272,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโด ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจานหนองสขีา ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรี แห่ง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาเกษมเจริญวทิยา ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางใหญ่ ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 349,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงกระชู ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนแอวขนั ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งค า ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนโจด ต าบลบา้นแมด อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นนาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอบุณฑริก แห่ง 1 192,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดทรายคูณ ต าบลบา้นแมด อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 147,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนสวรรค ์ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงนาด ีต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 376,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองอม้ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งชา้ง ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      



168 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้ขอ ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแคน ต าบลบา้นแมด อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 92,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแมด ต าบลบา้นแมด อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 248,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแก ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสนาม ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหลี ่ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์สงา่ ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองดนิด า ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 72,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนรงัหนองบวัดง ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรี

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 184,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกช าแระ ต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทบัไฮ ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนกาหลงนอ้ย ต าบลบา้นแมด อ าเภอบุณฑริก แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเขอืงจงเจริญ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอบุณฑริก แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัหลวง ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอดุมสามคัคี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าหลวงนาค า ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวารีอดุม ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 131,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัอารี ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาส่วง ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนคอ้ ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 327,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 118,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโชคชยั ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 148,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นห่องเตย ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 189,300                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นห่องค า ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 229,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหว้ยแคน ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสาเลา้ ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงโนนกระแต ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระเบื้อง ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 121,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเจริญ ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 356,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าโมง ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 221,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมก็ใหญ่ ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 449,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมากมาย ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 82,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนด ารงสนิสงเคราะห ์ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 158,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัเทยีม ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเลงิ ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสนม ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชานุเคราะหศึ์กษา ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนแฝก ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัทอง ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นราษฎรส์ามคัคี ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวังาม ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 737,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาแกว้ ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 176,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,732,500                    
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นนาแวง ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 100,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นพะลาน ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นนาแมด ต าบลแกง้เหนือ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 80,900                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นศรีสมบูรณ์แหลมทอง ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอ

กดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 255,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นขามป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 189,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นเตย (คุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลขามป้อม อ าเภอ

เขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 51,800                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นป่าขา่ ต าบลหนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 97,700                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นแกง้อะฮวน ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล

 จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 200,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นวงัยาง ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั แห่ง 1 1,220,100                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นถอ่น ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั แห่ง 1 732,100                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นท่าชา้ง (เขตการทาง

นครราชสมีาสงเคราะห ์2) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นบอน ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นแมดค าลอืชา (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโพธิ์ใหญ่ 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้นนา

โหนนนอ้ย ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,201,900                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นม่วงนาด ีต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 525,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองดนิด า ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั แห่ง 1 528,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 46,271,340                

งบลงทนุ 46,271,340                

ครุภณัฑ์ 46,271,340                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,780,400                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นเหลา่เสอืโกก้ ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอื

โกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นดูน ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นโนนบ่อหวายดนิด า ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนชมุชนบา้นเจยีด ต าบลเจยีด อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นตากแดด ต าบลตากแดด อ าเภอตระการพชืผล 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นค าเตย ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นโนนก่อ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นค าเกิ่งหนองจกิ ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นกดุตากลา้ ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นกดุก ัว่ ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นหนองผกัแพว ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นค าอดุม ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นเศรษฐ ีต าบล

เหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นกลางใหญ่ 

ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นนาดูน ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนเมอืงอบุล ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนอบุลวทิยาคม ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นป่าขา่ ต าบลนา

ค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นโนนจานหนอง

แสง ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นกดุกะเสยีน 

ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนศรีศึกษา ต าบลหวั

ดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นหนองสนม 

ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นนาส่วง ต าบล

นาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแตใ้หม่ ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอื

โกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแกง้ซาว ต าบลโนนรงั อ าเภอเขือ่งใน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นขามใหญ่ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าลาด ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัออ้ (ยอดสงัขว์ทิยา) ต าบลหวัดอน 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าลาดหนองหลม่ยางนกหอ ต าบล

เหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสวา่งโนนสวาง ต าบลท่าเมอืง อ าเภอ

ดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเหลา่เสอืโกก้ ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอ

เหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นก่อบงึ ต าบลหนองไขน่ก อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นไทยโพนทราย ต าบลบา้นไทย อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองจ านกั ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสวา่งหนองเสอื ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนดอนมดแดง (บา้นดงบงั) ต าบลดอนมดแดง

 อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนามนึ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเวยีง (ตุอปุถมัภ)์ ต าบลกระเดยีน 

อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกดุกลอย ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุ

ขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนากลาง ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นปากหว้ยม่วง ต าบลเหลา่งาม อ าเภอ

โพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นพะลาน ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโสกชนั ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแกง้ใต ้ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกะเตียด ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแดง ต าบลนาสะไม อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนางิ้ว (ประชาสามคัค)ี ต าบลเป้า 

อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแหลไหล ่ต าบลหนองเต่า อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงั

สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นยอดดอนช ีต าบลกดุชมภู อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกดุชมภู ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงั

สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเลงิบาก ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนน า้ค า ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืง

ใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสระค า ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนขวาง ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแขมใต ้ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบูิลมงั

สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลอ่างศิลา อ าเภอพบูิลมงั

สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นลาดควาย ต าบลลาดควาย อ าเภอศรี

เมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบากชมุ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นซ างู ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนยาว ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นท่าก่อ ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองหวา้กดุไก่แกว้ ต าบลกดุเรือ 

อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนคอ้ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นฝัง่เพ ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนนาเกษมเจริญวทิยา ต าบลนาเกษม อ าเภอ

ทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนโจด ต าบลบา้นแมด อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นทุ่งชา้ง ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นค าส าราญ ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลหนองสะโน อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นม่วง ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโสกแสง ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหว้ยแกว้ ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองถาวร ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่ง

ศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโพธิ์ไทร ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแขด่้อน ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้

ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองสนมพะลาน ต าบลโคกช าแระ 

อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนแคน ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกช าแระ ต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่ง

ศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดงเมย ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนนอ้ย ต าบลโพนงาม อ าเภอ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นจนัลา ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นทบัไฮ ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบลหนองสะโน อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนเขือ่งใน (เจริญราษฎร)์ ต าบลเขือ่งใน อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแสนอดุม ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุ

ขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นน า้ค า ต าบลนาสะไม อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาเลนิ ต าบลนาเลนิ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาทม ต าบลค าหวา้ อ าเภอตาลสุม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นจกิลุม่ ต าบลจกิเทงิ อ าเภอตาลสุม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนามแท่ง ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรี

เมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหุ่งหลวงพะเนียด ต าบลหนามแท่ง 

อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลนา

จะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นค ากลาง ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นม่วงนาด ีต าบลสมสะอาด อ าเภอเดช

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโพธิ์สงา่ ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดช เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนสนาม ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดช

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนหว้ยไผ่ ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอโขงเจยีม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนด ารงสนิอทุศิ ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดช เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นน า้ขุน่ ต าบลตาเกา อ าเภอน า้ขุน่ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนากระแซง ต าบลนากระแซง อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบลนากระแซง อ าเภอเดช

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นโนนสวาง ต าบลโนนสวาง 

อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นป่าขา่ ต าบลกาบนิ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นน า้เกลี้ยง ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุ

ขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแพง ต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นปากน า้ 

ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโอดนาด ี

ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 45,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองไขน่ก 

ต าบลหนองไขน่ก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 51,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นท่าไห (ไห

ทอง) ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 25,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นอตีอ้ม ต าบล

ศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาประดู่ 

ต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนแกง้ 

ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นตูม (ราษฎร์

บูรณะ) ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบล

โพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนหลี ่

ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นขามนอ้ย 

ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

แดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองหลม่

หนองเซอืมใต ้ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองแต ้

ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนดอนมดแดง 

(บา้นดงบงั) ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นค าไฮใหญ่ 

ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

หวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

แกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นม่วงนาด ี

ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ศรี 

ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 64,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนราษฎรร่์วมแรงรฐั 

(ก าจดัอปุถมัภ)์ ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบล

ก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นธาตุนอ้ย 

(สงิหป์ระชาวทิยาคาร) ต าบลธาตุนอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนเขือ่งใน (เจริญ

ราษฎร)์ ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอนชยัชนะ 

ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

ชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

บา้นกอก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 51,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสองหอ้ง (คุรุราษฎรส์ามคัค)ี

 ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแคน (สมเด็จอปุถมัภ)์ 

ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นป่าเลา ต าบลโนนก่อ อ าเภอ

สริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลคอแลน 

อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนแฝก ต าบลบวังาม 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนอดุมสามคัคี ต าบลโนนสมบูรณ์ 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นท่าหลวงนาค า ต าบลสม

สะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาขามดอนติ้ว ต าบลหนอง

เมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเหลา่แดง ต าบลเหลา่แดง 

อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่งขนุใหญ่ ต าบลหนองขอน

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นผึ้ง (สามคัค)ี ต าบลโพนแพง

 อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองเป็ด ต าบลแพงใหญ่ 

อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นท่าสนามชยั ต าบลหนองบ่อ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลสรา้งถอ่ 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลหวัเรือ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองก่านค าไผ่ ต าบลหวัเรือ

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเสยีม (เสยีมทองวทิยาคาร) 

ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นหนองขุน่ ต าบลยางโย

ภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนรงันอ้ย ต าบลยางโยภาพ

 อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นปลาดุก ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสวา่งโนนสวาง ต าบลท่าเมอืง

 อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพงัเคน ต าบลพงัเคน อ าเภอ

นาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอนทบัชา้ง ต าบลขหุล ุ

อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนเลยีงกรุงเจริญ ต าบล

หนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 42,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองกบ ต าบลคอแลน 

อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหาดทรายคูณ ต าบลบา้น

แมด อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเสาเลา้ ต าบลนาส่วง อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนโพนเมอืงวทิยา ต าบลโพน

เมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลแดงหมอ้ อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นแตเ้ก่า ต าบลหนองบก 

อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโพนเมอืงมะทนั ต าบลหนอง

เหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนม่วงสามสบิ (อ านวยปญัญา) 

ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองโนหนองดูน ต าบลชี

ทวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเหลา่บาก ต าบลหนองฮาง 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสุขสมบูรณ์ ต าบลกดุ

ประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาเจริญ ต าบลนาเจริญ 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองดนิด า ต าบลขี้เหลก็ 

อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นสงยาง ต าบลสะพอื อ าเภอตระการพชืผล เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองแฝกยางเครือ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นยาง

ลุม่ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นไพร

สวรรค ์ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

พนมด ีต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 6,400                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองไหล (พธุเพิม่วฒันราษฎร)์ ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ไทยโพนทราย ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

นาโพธิ์ (คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ค าหาด ต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

เออืดใหญ่ ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ขี้เหลก็ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ม่วงนาด ีต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 5 26,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

กดุก ัว่ ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ป่าเลา ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

นาเลงิ ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

ค าเกิ่งหนองจกิ ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

นาแกว้ประชาสรรค ์ต าบลบา้นกอก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองไฮ (เมฆวทิยาคาร) ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองบวัอารี ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

เค็งนาด ีต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ยางขี้นก ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

กระโสบ (เพยีรประสทิธิ์วทิยา) ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

นาตาลเหนือ ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ถิน่ส าราญ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นคอ้กดุลาด ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองหนิ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นขี้เหลก็ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นกระบูน ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นนาค าใหญ่ (ราษฎรบ์ริบาล) ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ใบ 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชนดอนเชยีงโทรงัแรง้ ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นปลาดุก ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นนาตาลใต ้ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นโพธิ์สงา่ ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นแตใ้หม่ ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นท่าไห (ไหทอง) ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นขามป้อม ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นยางลุม่ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองบวัอารี ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองนกทา ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นกะลงึ ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นม่วงโนนกระแต ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,820,600                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนบ่อหวายดนิ

ด า ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขามใหญ่ ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวัค า ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนามนึ ต าบลไร่

นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นยางลุม่ ต าบลไร่

นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองจ านกั 

ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาแกว้ประชา

สรรค ์ต าบลบา้นกอก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบล

หนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบุ่งซวยหว้ยยาง 

ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองนกทา 

ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบงึหอม ต าบล

หนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกระเดยีน ต าบล

กระเดยีน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกศุกร ต าบลกุ

ศกร อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนงวั ต าบล

ไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกาบนิ ต าบลกา

บนิ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นจอมปลวกสูง

สรา้งกงุ ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลกอง

โพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาชมุ ต าบลกอง

โพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไทรงาม ต าบล

กองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ใต ้ต าบล

นาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลโพธิ์

ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสุข ต าบลไร่

ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบล

อ่างศิลา อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนก่อ ต าบล

อ่างศิลา อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาคาย ต าบลนา

คาย อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกเที่ยง ต าบล

คนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสระสมงิ ต าบล

สระสมงิ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขวัไมแ้ก่น(มหดิล

อนุสรณ์ 3) ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเทา ต าบล

ส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวา้นแกเจริญ 

ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์

ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาทุ่ง ต าบลกดุ

ประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกดุประทาย 

ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นค านาแซง ต าบล

กดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนานวล ต าบลค า

ครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบล

เมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นฝัง่เพ ต าบล

พรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบุ่งค า ต าบล

พรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลโซง 

อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นจนัลา ต าบลโดม

ประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงเมย ต าบล

คอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบล

โพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสมพรรตัน ์

ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบล

หว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นซ างู ต าบลกดุเรือ

 อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกดุเรือ ต าบลกดุ

เรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเบญจโ์นนดู่ 

ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนสวา่งวงัเสอื 

ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไทยวทิยาคม 

ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนศรีน า้ค าศึกษา ต าบล

เตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนพะลานวทิยาคม 

ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 3,636,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นสรา้งมิง่ ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

เมอืงอบุล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นบวัยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแกง้ซาว ต าบล

โนนรงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสวนงวั (ราษฎร์

ใจด)ี ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกระโสบ (เพยีร

ประสทิธิ์วทิยา) ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ (คุรุ

ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนดอนเชยีงโทรงั

แรง้ ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหวาง ต าบลชี

ทวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนศรีศึกษา ต าบลหวั

ดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นขมิ้น ต าบลเหลา่

บก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนดอนมดแดง (บา้นดง

บงั) ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนขมุค า 

ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโป่งเป้า ต าบล

เหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโป่งเป้า (สาขา

บา้นค าจา้ว) ต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยฝ้าย ต าบล

หว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาชมุใต ้ต าบล

หวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นค าแคน ต าบลถ า้

แข ้อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบล

โนนกงุ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองกงุนอ้ย 

ต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสนั ต าบลแกง้

กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบล

ฝางค า อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนามน (สามคัคี

วทิยาคาร) ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองไฮ (เมฆ

วทิยาคาร) ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นค านางรวย 

ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นแสนค า (นาชมุ

สามคัค)ี ต าบลสระสมงิ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบวังาม ต าบลบวั

งาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นม่วงนาด ีต าบล

สมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นไพบูลย ์ต าบล

ไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนประชานุเคราะหศึ์กษา

 ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบล

ขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนสนาม ต าบล

สมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาเลงิ ต าบลบวั

งาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นบวัทอง ต าบลบวั

งาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนแฝก ต าบล

บวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองบวัหลวง 

ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นท่าหลวงนาค า 

ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาขามดอนติ้ว 

ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโนนรงั ต าบล

โนนรงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นไผ่ ต าบลกลาง

ใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนประชานุเคราะห์

วทิยา ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคอ้กดุลาด 

ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนปทุมวทิยากร ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นดอนช ี(ศิริ

จนัทรานุสรณ์) ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาค าใหญ่ 

(ราษฎรบ์ริบาล) ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโพนทอง (แสง

ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเทพา ต าบลม่วง

สามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นต าแย ต าบล

ม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นท่าสนามชยั 

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเสยีม (เสยีม

ทองวทิยาคาร) ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่ ต าบล

ไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นกลางใหญ่ ต าบล

เขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นทนั ต าบลธาตุ

นอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นโนนสวาง

 ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นม่วงเฒ่า ต าบล

หวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นค าสมงิ ต าบล

เกษม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขามเป้ีย ต าบล

ขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโนนจนัทน ์

ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเหลา่ค า ต าบล

โนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นแก่งกบ ต าบล

ตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นอสิานเศรษฐกจิ

 ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นอดุมชาติ ต าบล

หนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโนนรงัหนองบวั

ดง ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นทองสวสัดิ์ 

ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเสาเลา้ ต าบล

นาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกลางใหญ่ ต าบล

เขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นปะอาว ต าบลปะอาว

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสวนงวั (ราษฎรใ์จด)ี

 ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองแสงหนองเมก็

 ต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเหลา่เสอืโกก้ ต าบล

เหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ต าบล

หนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นแสง ต าบลแพงใหญ่

 อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าไห (ไหทอง) 

ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนสหธาตุสามคัคี (บ าเพญ็

พทิยาคาร) ต าบลสหธาตุ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองก่านค าไผ่ 

ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองหา้งหนอง

กวาง ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นอตีอ้ม ต าบลศรีสุข 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นยางเทงิ ต าบลยาง

สกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาหวา้ ต าบล

กระเดยีน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสรา้งโพน ต าบล

คอนสาย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาหวา้ใต ้ต าบล

ส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นป่าติ้ว ต าบลหนอง

นกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนตชด.ทองพูนพทิยา 

ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นพนมด ีต าบลหนอง

ผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนตชด.บา้นป่งคอม ต าบล

หนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาเดื่อ ต าบลเซเป็ด

 อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนจนัทน ์ต าบล

โนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนคอ้ลคุุ ต าบลไร่

ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นไร่ใต ้ต าบลไร่ใต ้

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัแคน ต าบลโพธิ์

ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นค าไหล ต าบลค าไหล

 อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาหว้ยแดงดงส าโรง

 ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสรา้งถอ่ ต าบล

หนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นชาด ต าบลหนาม

แท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองผกัแพว 

ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นป่ากงุใหญ่ ต าบล

ลาดควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นค าเตย ต าบลนาค า 

อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเวนิบกึ ต าบลโขง

เจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองศิลา (พร

ชมุชนวทิยา) ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองแปก ต าบล

หว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนเจริญศึกษา ต าบลสี

วเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเตย ต าบลนากระ

แซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนคอ้ ต าบลโนน

คอ้ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาสมบูรณ์ ต าบล

ค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาทุ่ง ต าบลกดุ

ประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนน า้ยนื ต าบลสวีเิชยีร 

อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นค านาแซง ต าบลกดุ

ประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาเลงิ ต าบลบวังาม

 อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองยู ต าบลโนน

คอ้ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบลนา

เจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นป่าแขมหนองเรือ 

ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ศรี ต าบลท่า

โพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนบา้นหมากมาย ต าบล

กลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแกง้ซาว 

ต าบลโนนรงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเค็งนาด ี

ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดา้มพรา้ 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเตย ต าบล

เตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนขวาวนา

ยูง ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นพระโรจน ์

(ชนูปถมัภ)์ ต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นยางขี้นก 

ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองชา้ง 

(ประชาสามคัค)ี ต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นปากน า้ 

ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแดงหมอ้ 

ต าบลแดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นทนั ต าบล

ธาตุนอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นจกิ ต าบล

แพงใหญ่ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นค าไฮนอ้ย 

ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนจาน

หนองแสง ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 28 

(บา้นจานเขือ่งนาม ัง่) ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ 

ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโพนเมอืงมะ

ทนั ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกดุกะเสยีน

 ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองตอ

แกว้ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนรงันอ้ย 

ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสองหอ้ง 

(คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเหลา่บาก 

ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองฮาง 

ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นค าแม่มุ่ย 

ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นไชยชนะ 

ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นลาดสมด ี

ต าบลกศุกร อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นศรีสุข 

ต าบลกศุกร อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองนกทา

 ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสระค า 

ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาเลนิ 

ต าบลนาเลนิ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสวาสดิ์ 

ต าบลนาเลนิ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นลาดวารี 

ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสุวรรณวารี 

ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนม่วงโนน

จกิ ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาแค 

ต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคนัไร่ 

(อาภากโรครุราษฎร)์ ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโคกเที่ยง 

ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ใต ้

ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นม่วงโนน

กระแต ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแกง้ขอ 

ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นทุ่งเพยีง 

ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแสนสุข 

ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองอม้ 

ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นม่วงนาด ี

ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นฝัง่เพ ต าบล

พรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนนาจะหลวย 

(กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นม่วง ต าบล

พรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคุม้แสนชะนี

 ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นป่าไร่ ต าบล

โสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกดุเรือ 

ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง 

ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเก่ากลาง 

ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นป่าโมง 

ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาเจริญ 

ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ดงยาง ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ส าราญ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองบวัดอนสม้ป่อย ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ทุ่งหนองบวั ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

เก่ากลาง ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

วงัออ้ (ยอดสงัขว์ทิยา) ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นท่า

เมอืง ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ยางกะเดา ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 45,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

กระบูน ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ผึ้ง (สามคัค)ี ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ดูน ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ค าไฮนอ้ย ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

กลางแกง้สม้ป่อย ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ดงบงั (อาทรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ท่าบ่อ ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

สรา้งถอ่สามคัคี ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

ดอนเชยีงโทรงัแรง้ ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ดุมใหญ่ดงยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สองหอ้ง (คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ยาง ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โพนเมอืง (สุกวทิยา) ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แกง้ลงิโคกสวา่ง ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนขมุค า ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองกงุ ต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ค าหนามแท่ง ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นทุ่ง

เพยีง ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

กระเบื้อง ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ยางใหญ่ ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ป่าหวาย ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ทองสวสัดิ์ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาส่วง ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองปลาปาก 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 19,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเค็ง ต าบล

กระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นปากหว้ยวงันอง 

ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าสนามชยั 

ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกดุกะเสยีน ต าบล

เขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนประชานุเคราะหว์ทิยา

 ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสวนสวรรค ์ต าบล

โนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 2 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสรา้งมิง่ ต าบล

หนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นท่าไห (ไหทอง) 

ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดุมใหญ่ดงยาง 

ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นม่วงโคน ต าบล

ตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองดนิด า 

ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกลางใหญ่ ต าบล

เขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแกง้ซาว ต าบลโนน

รงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นสรา้งมิง่ ต าบล

หนองเมอืง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกระโสบ (เพยีร

ประสทิธิ์วทิยา) ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลแดงหมอ้

 อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นต าแย ต าบลม่วง

สามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนสรา้งถอ่สามคัคี 

ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองมกุ ต าบลหวั

เรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทุ่งมณี (คุรุราษฎร์

นุกูล) ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นผึ้ง (สามคัค)ี ต าบล

โพนแพง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเหมอืดแอ่แกง้ไฮ 

ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบล

นาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแกง้ขอ ต าบล

พรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนบา้นบุเปือย 

ต าบลปุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนกอย ต าบลกดุ

ประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนประชานุเคราะหศึ์กษา 

ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบุ่งค า ต าบล

พรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบลนา

เจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแสง 

ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดา้มพรา้ ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนขวาวนายูง 

ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอบุลวทิยาคม ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเหลา่แดง ต าบล

เหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองเซอืม ต าบล

สรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นขมิ้น ต าบลเหลา่บก

 อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นค าสมอ (ศรีศึกษา)

 ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโพนเมอืง (สุก

วทิยา) ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นม่วงใหญ่ ต าบล

ม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ย ต าบล

คอนสาย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นห่องเตย ต าบลนา

เจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนบา้นโนนแดง 

ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบล

หว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนสวา่งวงัเสอื 

ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบล

ขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาทุ่ง ต าบลกดุ

ประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นคุม้แสนชะนี 

ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยขา่ ต าบลหว้ย

ขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลกดุ

ประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นขอนแป้น ต าบล

คอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นห่องค า ต าบลนา

เจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแดงหมอ้ ต าบล

แดงหมอ้ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นค าเกิ่งหนองจกิ 

ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทนั ต าบลธาตุนอ้ย

 อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนกลางแกง้สม้ป่อย

 ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโพนทอง (แสง

ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบล

ขี้เหลก็ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นยาง ต าบลดอนมด

แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นยางลุม่ ต าบลไร่

นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเวยีง (ตุอปุถมัภ)์ 

ต าบลกระเดยีน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบุญจริาธร ต าบลส าโรง

 อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาหวา้ใต ้ต าบล

ส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นคึม ต าบลกดุ

ยาลวน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกาจบั ต าบลกดุ

ยาลวน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกระเบื้อง ต าบล

นาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองเทา ต าบล

โซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนขาม ต าบลกดุ

ประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 6,921,100                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองดนิด า ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นโพธิ์สงา่ ต าบลท่าโพธิ์ศรี อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 120,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนประชานุเคราะหว์ทิยา ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่ง

ใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นค าไฮนอ้ย ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกดุกะเสยีน ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเศรษฐ ีต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นผกัแวน่ (ผกัแวน่วทิยาคาร) ต าบลยางขี้นก 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตาดโตนแกง้กกก่อ ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุ

ขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบกหนองทนัน า้ ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุ

ขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกึ่งพทุธกาล ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้งดอนตูม ต าบลค าไหล อ าเภอศรี

เมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาขามดอนติ้ว ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองหลกั ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนามนึ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเวยีง (ตุอปุถมัภ)์ ต าบลกระเดยีน อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองแสงหนองเมก็ ต าบลหนองชา้งใหญ่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหวัค า ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นยางนอ้ย (พรหมพทิยา) ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่ง

ใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกระโสบ (เพยีรประสทิธิ์วทิยา) ต าบลกระโสบ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนโพนเมอืงวทิยา ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่

เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นขา่โคม ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดนิด าค าไฮ (หาญคุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลธาตุ

นอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดงบงั (อาทรราษฎรบ์  ารุง) ต าบลหนองบ่อ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนสหธาตุสามคัคี (บ าเพญ็พทิยาคาร) ต าบลสหธาตุ 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองเซอืม ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าศาลา ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนบา้นหนองขุน่ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นขมิ้น ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนดอนมดแดง (บา้นดงบงั) ต าบลดอนมดแดง อ าเภอ

ดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกดุก ัว่ ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นปลาดุก ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นอตีอ้ม ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนสมาคมจกัรยานสมคัรเลน่ ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์

ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนหอม ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นม่วงเฒ่า ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นอเีติ่ง ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนายูง ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองนกทา ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่าขา่ ต าบลหนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นค าสมงิ ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นม่วงใหญ่ ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโหมน ต าบลนาพนิ อ าเภอตระการพชืผล ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนบา้นท่าบ่อแบง ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนบา้นระเว ต าบลระเว อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหลกัป้ายประชานุเคราะห ์ต าบลโพนงาม อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นไฮตาก ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนขาม ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนกาเร็น ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นป่าแขมหนองเรือ ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก

 จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นตบหู ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแสง 

ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นดู่นอ้ย ต าบลศรีสุข 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นจกิ ต าบลแพงใหญ่ 

อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลหนอง

เหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโพนงาม (พูลเพิม่

วทิยาคาร) ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นมะเขอื ต าบลหนองบ่อ

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นกดุตากลา้ ต าบลสรา้ง

ถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเศรษฐ ีต าบลเหลา่บก 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองแลง้ ต าบลค าไฮ

ใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเหมอืดแอ่แกง้ไฮ 

ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนากลาง ต าบลนาตาล

 อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนาแมด ต าบลแกง้

เหนือ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นท่าเสยีวคนัลมึ ต าบล

ทรายมูล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นดอนงวั ต าบลหนอง

บวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนาโป่งโพน ต าบลลาด

ควาย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโนนม่วงโนนจกิ ต าบล

วาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบล

คอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าขา่ ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหา้งหนองกวาง ต าบลศรีสุข อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นธาตุ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนกลาง (ราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลธาตุ 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสวนงวั (ราษฎรใ์จด)ี ต าบลหนองเมอืง อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปากหว้ยวงันอง ต าบลปทุม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเหลา่แดง ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนโพนเมอืงวทิยา ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่

เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหวัค า ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนเขือ่งใน (เจริญราษฎร)์ ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่ง

ใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหลม่หนองเหลา่ ต าบลหนองเหลา่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าศาลา ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นผอื ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค าสมอ (ศรีศึกษา) ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขือ่ง

ใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นไฮหยอ่ง ต าบลค าหวา้ อ าเภอตาลสุม จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบากชมุ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนสนาม ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองกบ ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกช าแระ ต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่งศรีอดุม

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าแขมหนองเรือ ต าบลคอแลน อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนหุ่ง ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบวัหลวง ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดช

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบวัยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าก่อ ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นยางนอ้ย (พรหมพทิยา) ต าบลก่อเอ ้อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นยางสกักระโพหลุม่ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดนิด าค าไฮ (หาญคุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบล

ธาตุนอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนจานหนองแสง ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองตอแกว้ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นก่อแสนส าราญสามคัคี ต าบลยางขี้นก อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนม่วง (แกว้ประชาสรรค)์ ต าบลคอนสาย 

อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นขมุค า ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโปร่งเจริญ ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาพนิ ต าบลนาพนิ อ าเภอตระการพชืผล เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนงวั ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแขมเหนือ ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสนามชยั (พมิพป์ระชานุกูล) ต าบลโพธิ์ไทร 

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้งดอนตูม ต าบลค าไหล อ าเภอศรี

เมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเออืดใหญ่ ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืง

ใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแสนถาวร ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคอแลน ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนกอย ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนประชานุเคราะหศึ์กษา ต าบลบวังาม อ าเภอเดช

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 27,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าไร่ ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเหมอืดแอ่แกง้ไฮ ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาตาลใต ้ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดงตาหวงั ต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองเต่าเพชรเจริญ ต าบลพงัเคน อ าเภอนา

ตาล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดอนจกิ ต าบลนาพนิ อ าเภอตระการพชืผล 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค ากอ้ม ต าบลฝางค า อ าเภอสริินธร จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองไผ่ใหม่ผาสุข ต าบลดอนจกิ อ าเภอ

พบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลศรีเมอืงใหม่ ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืง

ใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค านาแซง ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบก ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทุ่งขนุนอ้ยหนองจานวทิยา ต าบลแจระแม 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นศรีบวั ต าบลสรา้งถอ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหวาง ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดงแถบ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นคอ้หวาง ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        



204 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุณฑริก เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค าบอน ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองขี้เห็น ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนเวตวนัวทิยา ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดงขวางค าโทน ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนเมอืงเดช ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นอดุมชาติ ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองขอน ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดช

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบุ่งค า ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนสูง (ต.โดมประดษิฐ)์ ต าบลโดมประดษิฐ ์

อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสมพรรตัน ์ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค าม่วง ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสรา้งม่วงสม้เสี้ยว ต าบลหนองสะโน อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกศุกร ต าบลกศุกร อ าเภอตระการพชืผล เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยฝ้าย ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค าสมงิ ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นชาดฮ ี(ธรรมทนิโนปถมัภ)์ ต าบลนาโพธิ์ 

อ  าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองเชอืก ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นจกิเทงิ (วนิยัสารประชานุกูล) ต าบลจกิเทงิ 

อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนไมตรีจติไทย-อเมริกนั ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนบากมติรภาพที่ 83 ต าบลบวังาม อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนสหธาตุสามคัคี (บ าเพญ็พทิยาคาร) ต าบลสหธาตุ อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นหนองแสง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นบวัยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นยางนอ้ย (พรหมพทิยา) ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนชมุชนโพนเมอืงวทิยา ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ 

จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแลง้ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองเชอืก ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอดุม จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหวัค า ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นเหลา่ขา้วดอนก่อ ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ

 จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองฮาง ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนตะล ีต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนช ี(ศิริจนัทรานุสรณ์) ต าบลหนองขอน อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นค าเมก็หว้ยไผ่ ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จอ 1 35,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นธาตุ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนกลาง (ราษฎรส์งเคราะห)์ ต าบลธาตุ อ าเภอวาริน

ช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนเมอืงอบุล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นเวยีง (ตุอปุถมัภ)์ ต าบลกระเดยีน อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นปากน า้ ต าบลกดุลาด 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นกดุกะเสยีน ต าบลเขือ่งใน 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองเซอืม ต าบลสรา้งถอ่ 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองบวัดอนสม้ป่อย 

ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นเอน็อา้ ต าบลตระการ 

อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นพนมด ีต าบลหนองผอื 

อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นผาสุกหนองซองแมว ต าบล

เตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นไผ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองชา้ง (ประชาสามคัค)ี 

ต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นขา่โคม ต าบลปะอาว อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองเป็ด ต าบลแพงใหญ่ 

อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหลม่หนองเหลา่ 

ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองมกุ ต าบลหวัเรือ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,100                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นแคน (สมเด็จอปุถมัภ)์ 

ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลค าไฮใหญ่ 

อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นไผ่ใหญ่ ต าบลไผ่ใหญ่ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นบงึหอม ต าบลหนองผอื 

อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลป่าโมง 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองบวัอารี ต าบลนาห่อม

 อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นเบญจโ์นนดู่ ต าบลหนองอม้

 อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 26,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นคูขาด (ศรีวทิยาคาร) 

ต าบลหนองเหลา่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นยางสกักระโพหลุม่ ต าบล

ยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นแสง ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอ

เหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้ออ้มผกัระยา่ ต าบลยาง

โยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นผอื ต าบลนาเลงิ อ าเภอ

ม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นเค็งนาด ีต าบลศรีสุข อ าเภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต าบลโคกก่อง 

อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองสนม ต าบลบวังาม 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 35,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นขี้เหลก็ ต าบลขี้เหลก็ 

อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าหลวงนาค า ต าบลสม

สะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอบุลวทิยาคม ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งขนุใหญ่ ต าบลหนองขอน

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ต าบลหนองขอน

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนกลางทุ่งค าแต ้ต าบล

หนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนม่วงสามสบิ (อ านวยปญัญา) 

ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นลาดหญา้คา ต าบลนาแวง 

อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหวันา อ าเภอ

เขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นนาหว้ยแดงดงส าโรง ต าบล

ค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้งดอนตูม 

ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองเชอืก ต าบลค าไหล 

อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบลสระสมงิ 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองคู (โสภณประชานุกูล)

 ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นคอแลน ต าบลคอแลน 

อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นบวัเทยีม ต าบลกลาง อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลคอแลน 

อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลกดุประทาย 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นวารีอดุม ต าบลท่าโพธิ์ศรี 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นผาสุกหนองซองแมว ต าบล

เตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนปทุมวทิยากร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 92,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 28 (บา้นจานเขือ่ง

นาม ัง่) ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นจานตะโนน ต าบลหนองบ่อ

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นหนองบ่อ (วจิติร

ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเสยีม (เสยีมทองวทิยาคาร)

 ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นค ากลาง ต าบลสารภ ีอ าเภอ

โพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนนางาม (ผลแกว้อปุถมัภ )์ ต าบล

โพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาแค ต าบลแกง้กอก 

อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นระเว ต าบลระเว 

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นไพบูลย ์ต าบลไพบูลย ์

อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นตาเกาตาโกย ต าบลตาเกา 

อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนสวาง ต าบลยางใหญ่ 

อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองยู ต าบลโนนคอ้ 

อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นขอนแป้น ต าบลคอแลน 

อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนวา่น ต าบลโนนสวรรค ์

อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นผาแกว้ ต าบลกดุลาด 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นแสงนอ้ย ต าบลนาค าใหญ่ 

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นทุ่งมณี (คุรุราษฎรนุ์กูล) 

ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาเมอืง ต าบลไร่นอ้ย 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นพงัเคน ต าบลพงัเคน 

อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนขมุค า ต าบลพงัเคน 

อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นไหลธ่าตุ ต าบลกองโพน 

อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนคอ้ลคุุ ต าบลไร่ใต ้

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเดื่อสะพานโดม ต าบลโพธิ์

ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนพนัชาด ต าบลตาลสุม 

อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นซะซอม ต าบลนาโพธิ์กลาง 

อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นตามยุ ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอ

โขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว โรงเรียนอนุบาลวารินช าราบ (ก่อวทิยา

คาร) ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ ต าบลบุ

เปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลกลาง 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นเปือย ต าบลบุเปือย อ าเภอ

น า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนตชด.บา้นคอ้ ต าบลโดม

ประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโพนแอวขนั ต าบลโสกแสง

 อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นหนองสะโน ต าบล

หนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นนาโดม ต าบลหนองสะโน 

อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนหมากเดอืย ต าบลโนน

คอ้ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นค าอดุม ต าบลโนนสวรรค ์

อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,112,640                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองโน ต าบลส าโรง อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นลมุพกุ ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนาม่วง ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแก ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทร ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหุ่งหลวงพะเนียด ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นค าหมาไนร่องเข ต าบลนาเลนิ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นทม ต าบลบา้นแดง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ตระการพชืผล ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเวยีง 

(ตุอปุถมัภ)์ ต าบลกระเดยีน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

หลวง ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่าขา่ 

ต าบลกาบนิ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นพะไล 

ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนเสาวนิต 

(บา้นวงัแซ) ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอน

ชาด ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นค าไหล

 ต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาไฮ 

(มติรภาพที่ 145) ต าบลนาสะไม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนิโงม

 ต าบลตะบ่าย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นทราย

ทอง ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแก่ง

โดม ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาล

บุณฑริก ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนเจริญศึกษา

 ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

นาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาแคน

 ต าบลบา้นแมด อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนน า้ยนื 

ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยปอ

 ต าบลบวังาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแสน

ถาวร ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอน

โมกข ์ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนน

สวรรค ์ต าบลบวังาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดู่นอ้ย

 ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,580                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนรงั

 ต าบลโนนรงั อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประชา

สามคัคี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเค็ง 

ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผา

แกว้ ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

เมอืง ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผึ้ง 

(สามคัค)ี ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าขา่

 ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแต ้

ใหม่ ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

กลางทุ่งค าแต ้ต าบลหนองบก อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดูน 

ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

จานหนองแสง ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเขือ่งใน 

(เจริญราษฎร)์ ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

ใหญ่ ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

ทอง (แสงราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ดูนโนนคอ้หนองหวัลงิ ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนม่วง

สามสบิ (อ านวยปญัญา) ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

มกุ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขมิ้น 

ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หนิ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

รงัใหญ่ ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 11 17,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอูบมงุ

แกง้เกลี้ยง ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 51 80,580                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบุญจริาธร

 ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หลวง ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 13 20,540                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ่ง

วทิยา ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 51 80,580                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนผอบ ณ 

นคร 1 ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแขง็

ขยนั ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองฟานยนื ต าบลเหลา่งาม อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

ขามป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เต่าเพชรเจริญ ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเตย 

(คุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นฟ้าห่

วน ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคอ้ 

ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพะไล

 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาน

วน ต าบลเจยีด อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาหนิ

โหงน่นาดง ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

ไทร ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ฝ้าย ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค ามณี

 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

หนิแร่ ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเทวญั 

(คุรุราษฎรนุ์กูล) ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิ

ห่อม ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

นกทา ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 42 66,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แกง้อะฮวน ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสารภ ี

(สาขาหนองผกัแวน่) ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

หว้ยแดง ต าบลโนนกงุ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

กลาง ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

กงุ ต าบลโนนกงุ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 50 79,000                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสารภี

 ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคึม 

ต าบลกดุยาลวน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกาจบั

 ต าบลกดุยาลวน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

กะทอด ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าขา่

 ต าบลหนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนตชด.บา้น

ป่งคอม ต าบลหนองสมิ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกษม

 ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไทร

ยอ้ย ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 51 80,580                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

ไหล ต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

พะเนียงออ ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสอง

คอน ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนขามเป้ีย

บา้นศรีสุข ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาตา

หมดุ ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไหล่

ทุ่ง ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไหล่

สูง ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค าขา่

 ต าบลไหลทุ่่ง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

นอ้ย ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

หว้ยแคน ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 54 85,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจกิลุม่

 ต าบลจกิเทงิ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

ค า ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่ง

หนองบวั ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตุงลงุ

 ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

แดง ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองผอื ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวัเห่ว

 ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนามน

 (สามคัคีวทิยาคาร) ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไฮ

หยอ่ง ต าบลค าหวา้ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ก่อง ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 125 197,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สมบูรณ์ ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผ า 

ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

สวา่ง ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 61 96,380                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าชา้ง

 (เขตการทางนครราชสมีาสงเคราะห ์2) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์

จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 75 118,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าขา่

 ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบวัท่า

 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แปน ต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแกง้

ยาง ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนิ

ลาด ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

โหนนนอ้ย ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคอน

สาย ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

งอย ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ่ง

หวาย ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 141 222,780                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นห่อง

ชนั ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัยาง

 ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เกษม ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 47 74,260                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ชาด ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนผองุ ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผบั

แลง้ ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขาม

ป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 60 94,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นกดุเป่ง ต าบลค าน า่แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าขอ้ง

เหลก็ ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

นางรวย ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 31 48,980                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจ ัน่ 

ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแพง 

ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 91 143,780                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค าขา่

 ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขวัไม ้

แก่น (มหดิลอนุสรณ์ 3) ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 55 86,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสรา้ง

โหงน่ ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้

เกลี้ยง ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไฮ (ประชานุกูลวทิยา) ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 95 150,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแกง้ 

ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แปก ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแปด

อุม้ ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพนด

วน ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแกง้

โตน ต าบลปุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

เชยีงมนุ ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดวน 

ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตายอย ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แสง ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 52 82,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แปน ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ชยัชนะ ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

อม้ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

จานหนองสขีา ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

ประทาย ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 27 42,660                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นหนองยาว ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เมก็ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นห่อง

ปอ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอสิาน

เศรษฐกจิ ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โด ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

เสลา ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สวา่ง ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

รงัหนองบวัดง ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ใหญ่ ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นน า้ขุน่

ค านกเปลา้ ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาแกว้ประชาสรรค ์ต าบลบา้นกอก อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองฮหีนองแคน ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนานางวาน ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเสาธงใหญ่ ต าบลเซเป็ด อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนตะมนุ ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยดู่ ต าบลค าหวา้ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโชคอ านวย ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนิลาดแสนตอ ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสะพอืใต ้ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจนัทยั ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาทอย ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาคอ ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคนัเปือย ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแมดค าลอืชา (ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช า ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นค าสมงิ ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนกาหลงนอ้ย ต าบลบา้นแมด อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสวาง ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสมสะอาด ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนบก ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแกง้สวา่ง ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สรา้งหมากแขง้ ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ยางนอ้ย (พรหมพทิยา) ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองแฝกยางเครือ ต าบลยางสกักระโพหลุม่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

กลางแกง้สม้ป่อย ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

โพธิ์ (คุรุราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลคอ้ทอง อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นโนนสวาง ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นค า

แม่มุ่ย ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แกง้เหนือ ต าบลแกง้เหนือ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ไหลธ่าตุ ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นบก

 ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เหลา่อนิทรแ์ปลง ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แหลมทอง ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองหา้ง ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนน ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

อดุมสุข ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองทพั ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาห่อม ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นด

วน ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หวัแข ้ต าบลบวังาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดงกระชู ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โพนทอง ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลโคกจาน อ าเภอตระการ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นป่ากงุนอ้ย ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืง

ใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาเออืด ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นอ่างหนินอ้ย ต าบลบา้นแขม อ าเภอพบูิลมงั

สาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นวงัสะแบง ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอ

โขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นลาดควาย ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแอมเจริญ ต าบลโคกจาน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอน ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการพชืผล ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบงึหอม ต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาหวา้ ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นสรา้งถอ่ ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นทุ่งเงนิโนนเจริญ ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 6,893,200                 

งบลงทนุ 6,893,200                 

ครุภณัฑ์ 6,893,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,378,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธานี เขต 2 ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4

 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 3 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธานี เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 5 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 3 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสา เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5 ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 3 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสา เครื่อง 3 120,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 3 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสา เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 2 ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล เครื่อง 2 114,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5 ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 6 342,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 2 ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 3 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ ตู ้ 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 2 ต าบลขหุล ุอ าเภอ

ตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 843,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธานี เขต 2 ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธานี เขต 2 ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 110,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต

 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต

 3 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต

 4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 2 ต าบลขหุล ุ

อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวารินช าราบ 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 2 ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5 ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5 ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 3 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5 ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 2 ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 6,200                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5 ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดช

อดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 9,300                         
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5 

ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 

ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 

ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวาริน

ช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 22,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5 ต าบลเมอืง

เดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 11,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5 ต าบลเมอืง

เดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 44,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 ต าบลวารินช าราบอ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 163,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 

1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 

4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต

 3 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต

 4 ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 4 

ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,463,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ส าโรงคุรุราษฎรว์ทิยาคาร ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานโลหะ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาทุ่ง ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนาพนิ ต าบลนาพนิ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นค าหนามแท่ง ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองไหล (พธุเพิม่วฒันราษฎร)์ ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนปทุมวทิยากร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนกเต็น ต าบลโนนกลาง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาดู่ ต าบลนาด ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นบกหนองทนัน า้ ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนาโพธิ์กลาง ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นหนองผอื ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นแก่งเค็ง ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองเงนิฮอ้ย ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นปลาขาว ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนตชด.ทอง

พูนพทิยา ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

กงุ ต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหลกั

ป้ายประชานุเคราะห ์ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

แสงเจริญพฒันา ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นตาโอง 

ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดา้ม

พรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,680                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นพระ

โรจน ์(ชนูปถมัภ)์ ต าบลหนองชา้งใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั ชดุ 18 30,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนประชา

สามคัคี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

บ่อหวายดนิด า ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 26 43,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นผาแกว้

 ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 5 8,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

จานหนองแสง ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 10,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

หวัเรือ ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 29 48,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ฮาง ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 16 26,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนามนึ 

ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 5 8,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาตาล

เหนือ ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

เยน็ใต ้ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บ ัว่ ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเป้า 

(รฐัราษฎรบ์  ารุง) ต าบลเป้า อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นขาม

เป้ีย ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคนัไร่ 

(อาภากโรครุราษฎร)์ ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 35 58,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นค าขวาง

 ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 60 100,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นขวัไม ้

แก่น (มหดิลอนุสรณ์ 3) ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าชา้ง 

(เขตการทางนครราชสมีาสงเคราะห ์2) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์

จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 45 75,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แปก ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 11 18,480                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนองโพด

วทิยา ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบก 

ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 5,040                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบก 

ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 5,040                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนนคอ้

 ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 26 43,680                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นถ า้

แข ้ต าบลถ า้แข ้อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองเต่า ต าบลหนองเต่า อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาคาย ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่

 ต าบลตะบ่าย อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนสุข ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

จาน ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ม่วงนาด ีต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาทุ่ง ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ตบหู ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นกองโพน ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองเชอืก ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโนนสุข ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโนนยาง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

ศิษยเ์ก่าวงัหลงัวฒันา (บา้นโคกสะอาด) ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

สมสะอาดสวนฝ้าย ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นขามป้อม 

ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนคูณ ต าบลโนน

กาหลง อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาขาม ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์

ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนยานาง ต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร ชดุ 1 160,000                      



227 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 27,654,680                

งบลงทนุ 27,654,680                

ครุภณัฑ์ 1,871,180                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 383,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนเพยีงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญงิอบุล

รตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นค าบาก ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยเดื่อ ต าบลโนนก่อ 

อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนบา้นดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โหงน่ขาม ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ใบ 2 19,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 56,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนเพยีงหลวง 12 ใน

ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลหว้ยไผ่ 

อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงนา ต าบล

หนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโหงน่ขาม ต าบล

หนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดงนา ต าบลหนาม

แท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 415,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโหงน่ขาม ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นกุ่ม ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอโขง

เจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดงนา ต าบลหนามแท่ง 

อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโหงน่ขาม ต าบลหนามแท่ง

 อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 6 106,800                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,015,680                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนรชัมงัคลาภเิษกบา้นโนนป่าเลา ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

มูลนิธวิดัศรีอบุลรตันาราม (ในพระอปุถมัภส์มเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าอบุล

รตันราชกญัญ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอบุลรตันาราม (ในพระอปุถมัภส์มเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้

ฟ้าอบุลรตันราชกญัญ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยเดื่อ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนรชัมงัคลา

ภเิษกบา้นโนนป่าเลา ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนรชัมงั

คลาภเิษกบา้นโนนป่าเลา ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนหนองบวั ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอศรีเมอืง

ใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บา้น

แก่งเรือง) ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,783,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,243,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นโนน

หนองบวั ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,041,000                    

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

บา้นหว้ยเดื่อ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นค าบาก ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

รชัมงัคลาภเิษกบา้นโนนป่าเลา ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นกุ่ม ต าบลหว้ย

ไผ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บา้นแก่งเรือง) ต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลโซง 

อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 393,000                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 318,200                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โหงน่ขาม ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,126,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอบุลรตันาราม (ในพระอปุถมัภส์มเด็จ

พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าอบุลรตันราชกญัญ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 1,908,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโหงน่ขาม ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 662,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 895,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกุ่ม ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาเยยีศึกษา รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนาเยยี อ าเภอนา แห่ง 1 3,064,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนามแท่งพทิยาคม รชัมงัคลาภเิษก ต าบลหนามแท่ง

 อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,896,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 96,000                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 96,000                        

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 80,590,700                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 70,987,500                

งบลงทนุ 70,987,500                

ครุภณัฑ์ 473,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 47,900                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 29 ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 29 ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 277,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 

ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ต าบล

กดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 80,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 148,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ต าบลกดุ

ลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ต าบลกดุ

ลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ต าบลกดุลาด 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 29 ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 29 ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,514,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนทุ่งศรีอดุม 

ต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนนาจะหลวย 

ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนโดมประดษิฐ์

วทิยา ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนเออืดใหญ่พทิยา

 ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,315,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน แบบพเิศษ 6 ชัน้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนตาลสุมพฒันา ต าบลตาลสุม

 อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนม่วงสามสบิอมัพวนัวทิยา 

ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนบุณฑริกวทิยาคาร 

ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนเขือ่งในพทิยาคาร 

ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนลอืค าหาญวารินช าราบ 

 ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 19,221,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,799,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวา่งวรีะวงศ ์ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนากระแซงศึกษา ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเกษมสมีาวทิยาคาร ต าบลเกษม อ าเภอตระการ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกสวา่งคุม้วทิยานุสรณ์ ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงสวา่งวทิยา ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอบุลราชธานีศรีวนาลยั ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขมุค าวทิยาคาร ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเชยีงแกว้พทิยาคม ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยขะยงุวทิยา ต าบลหว้ยขะยงุ อ าเภอวารินช าราบ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนารีนุกูล 2 ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองบ่อสามคัคีวทิยา ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค ์ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสหธาตุศึกษา ต าบลสหธาตุ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 499,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองขอนวทิยา ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพะลานวทิยาคม ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงยางวทิยาคม ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ แห่ง 1 94,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเก่าขามวทิยา ต าบลศรีสุข อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีน า้ค าศึกษา ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไทยวทิยาคม ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชทีวนวทิยาสามคัคี ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 256,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเสยีมทองพทิยาคม ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้ยนืวทิยา ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพธิ์ไทรพทิยาคาร ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวจิติราพทิยา ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปทุมพทิยาคม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกดุขา้วปุ้ นวทิยา ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวารินช าราบ ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ แห่ง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสริินธรวทิยานุสรณ์ ต าบลนิคมล าโดมนอ้ย อ าเภอสิ

รินธร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนส าโรงวทิยาคาร ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอ่างศิลา ต าบลอ่างศิลา อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโขงเจยีมวทิยาคม ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหกสบิพรรษาวทิยาคม อบุลราชธานี ต าบลหนองบก 

อ าเภอเหลา่เสอืโกก จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งเทงิยิง่วฒันา ต าบลทุ่งเทงิ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาโพธิ์วทิยา ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอบุณฑริก จงัหวดั แห่ง 1 492,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพงัเคนพทิยา ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดั แห่ง 1 492,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเออืดใหญ่พทิยา ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งศรีอดุม ต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่งศรีอดุม แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาส่วงวทิยา ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนกงุวทิยาคม ต าบลโนนกงุ อ าเภอตระการพชืผล แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสะพอืวทิยาคาร ต าบลสะพอื อ าเภอตระการพชืผล แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโดมประดษิฐว์ทิยา ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีเมอืงวทิยาคาร ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาจะหลวย ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนารีนุกูล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมตระการพชืผล ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนมดแดงวทิยาคม ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมด

แดง จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ต าบลกดุ

ลาด อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 166,000                      
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การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 9,603,200                 

งบลงทนุ 9,603,200                 

ครุภณัฑ์ 9,603,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,603,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโนนกงุ

วทิยาคม ต าบลโนนกงุ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนขมุค าวทิยา

คาร ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโคกสวา่ง

คุม้วทิยานุสรณ์ ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเกษมสมีา

วทิยาคาร ต าบลเกษม อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนดงสวา่ง

วทิยา ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโนนสวาง

ประชาสรรค ์ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองบ่อ

สามคัคีวทิยา ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนดงยาง

วทิยาคม ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสหธาตุ

ศึกษา ต าบลสหธาตุ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนศรีน า้ค า

ศึกษา ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองขอน

วทิยา ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนประทุมวร

ราชวทิยา ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นไทย

วทิยาคม ต าบลบา้นไทย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนชทีวนวทิยา

สามคัคี ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเสยีมทอง

พทิยาคม ต าบลหวัดอน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพระวอพระ

ตาวทิยานุสรณ์ ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 25,341,000                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,493,800                 

งบลงทนุ 1,493,800                 

ครุภณัฑ์ 1,493,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,118,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น 

โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 470,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตูต้ ัง้พื้น (ไม่มี

ระบบฟอกอากาศ)56,000 บทียูี โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 610,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 200,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 175,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั

อบุลราชธานี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 92,800                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 69,300                     

งบลงทนุ 69,300                     

ครุภณัฑ์ 69,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 10 จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 38,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา

 10 จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 10 จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 17,500                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัเหลก็ แบบมอืถอื ขนาด 2.50 มลิลเิมตร ศูนย์

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 10 จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 21,197,900                

งบลงทนุ 21,197,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,197,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,841,700                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย โรงเรียนอบุลปญัญา

นุกูล ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 3,118,000                    

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนอบุล

ปญัญานุกูล ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) 

โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,022,600                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนเลี้ยงไก่เน้ือ โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 527,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล

 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 495,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,249,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 3,148,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 10 

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั แห่ง 1 1,100,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,084,500                    

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ใตด้นิ ค.ส.ล. ขนาดความจ ุ120 ลบ.ม. (ตวัถงั

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ถงั 1 383,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนอบุลปญัญานุกูล ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ถงั 1 542,300                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,580,000                 

งบอดุหนุน 2,580,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,580,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,580,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 11,397,100                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 10,223,000                

งบลงทนุ 10,223,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,223,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,211,700                    

รายการระดบัที1่: โรงอาบน า้เพือ่คนพกิาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32 

ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์32 ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์32 ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์32 ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 506,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,976,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32 ต าบล

กระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,976,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,034,900                    

รายการระดบัที1่: โดมอเนกประสงค ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32 ต าบล

กระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 6,034,900                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,174,100                 

งบลงทนุ 1,174,100                 

ครุภณัฑ์ 1,174,100                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32

 ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 6,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 156,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32 ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32 ต าบลกระโสบ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32 ต าบลกระโสบ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32 ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 2 70,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 985,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32 ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ์32 ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 385,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 25,600                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์32 ต าบล

กระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 2 25,600                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 5,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ครุภณัฑ์ 5,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนมธัยมตระการพชืผล

  ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนเดชอดุม  ต าบลเมอืง

เดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา

พฒันาการ อบุลราชธานี    ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนลอืค าหาญวารินช าราบ

  ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 1,165,000                 

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 1,165,000                 

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 1,165,000                 

งบด าเนินงาน 1,165,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,165,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,165,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,250,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 2,250,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 480,000                   

งบด าเนินงาน 480,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 480,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 480,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 60,000                     

งบด าเนินงาน 60,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 60,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,710,000                 

งบด าเนินงาน 1,710,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,710,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,710,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 257,920,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 210,923,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 192,217,100              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 129,214,400              

งบอดุหนุน 129,214,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 129,214,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 129,214,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 25,064,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,764,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 11,278,800                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 11,905,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 75,201,400                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 63,002,700                

งบอดุหนุน 63,002,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 63,002,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 63,002,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,372,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,235,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,417,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,551,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 51,426,100                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 18,705,900                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 18,705,900                

งบลงทนุ 18,705,900                

ครุภณัฑ์ 16,189,500                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

วทิยาลยัอาชวีศึกษาอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,901,500                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการอาหารนานาชาติ วทิยาลยัอาชวีศึกษา

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,500,000                    



238 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการผลติสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่งานโรงแรม 

วทิยาลยัอาชวีศึกษาอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 1,798,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการผลติสือ่วดีทิศัน ์ ระบบถา่ยทอดสด  เพือ่

การประชมุและสมัมนา วทิยาลยัอาชวีศึกษาอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 640,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัการนวด เสริมสวย และสปา วทิยาลยั

อาชวีศึกษาอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 1,463,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องยนตลู์กสูบอากาศยาน วทิยาลยัเทคนิค

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างอากาศยานต าบลในเมอืง วทิยาลยัเทคนิค

อบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสถานีทดสอบสรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 12

 สถานี วทิยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

 จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 5,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,516,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,516,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการอาหาร วทิยาลยัอาชวีศึกษา

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 2,516,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 46,997,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 31,615,500                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 31,615,500                

งบลงทนุ 31,615,500                

ครุภณัฑ์ 12,677,200                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,677,200                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพื้นฐานช่างกลโรงงาน  วทิยาลยั

การอาชพีวารินช าราบ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองหอ้งปฏบิตัิการเรียนรูแ้ละประยกุตร์ะบบ

ไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละ PLC วทิยาลยัเทคนิคเขมราฐ  ต าบลหนองนกทา

 อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัและห ัน่พชือาหารสตัวแ์บบดบัเบิ้ลชอ๊ป  วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยอีบุลราชธานี ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการผสมเทยีมสตัว ์ วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยอีบุลราชธานี ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 247,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกและบ ารุงรกัษาเครื่องยนตร์ะบบคอมมอนเรล   

วทิยาลยัเทคนิคตระการพชืผล ต าบลเซเป็ด อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 150 มม. พรอ้ม

อปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิคพบูิลมงัสาหาร ต าบลกดุชมภู  อ าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 6 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบวสัดุแบบอเนกประสงคข์นาด 100 ตนั 

วทิยาลยัเทคนิคเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 6,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,938,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้  วทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยอีบุลราชธานี ต าบลหนองขอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,382,400                    
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รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์( 2 ชัน้ )  วทิยาลยัเทคนิคพบูิลมงั

สาหาร   ต าบลกดุชมภู อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 6,382,400                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 2,000,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานช่างกลโรงงาน  วทิยาลยัสารพดัช่าง

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 11,382,400                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 11,382,400                

งบลงทนุ 11,382,400                

ครุภณัฑ์ 5,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยั

อาชวีศึกษาอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเรียนและปฏบิตัิการระบบควบคุมอจัฉริยะ  

วทิยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั

อบุลราชธานี ชดุ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,382,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,382,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์( 2 ชัน้ )  วทิยาลยัเทคนิค

อบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 6,382,400                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 2,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบเชื้อเพลงิและสารหลอ่ลืน่ วทิยาลยัเทคนิค

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี  ชดุ 1 2,000,000                    

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 577,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 577,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 577,000                   

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 577,000                   

งบลงทนุ 577,000                   

ครุภณัฑ์ 577,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 577,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

อบุลราชธานี  ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

อบุลราชธานี  ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 182,000                      

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 869,049,300              
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แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 15,010,900                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 2,781,000                 

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากรและระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 2,781,000                 

งบอดุหนุน 2,781,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,781,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบุคลากรวจิยั โครงการ 0 2,781,000                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 719,600                   

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 719,600                   

งบอดุหนุน 719,600                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 719,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันา

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โครงการ 0 719,600                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,684,300                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 2,684,300                 

งบอดุหนุน 2,684,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,684,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 0 2,684,300                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 8,826,000                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 8,826,000                 

งบอดุหนุน 8,826,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,826,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่

ค ัง่ทางเศรษฐกจิ โครงการ 0 8,826,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 43,189,800                

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 43,189,800                

ส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหมต่ามศกัยภาพพื้นที่ 43,189,800                

งบรายจ่ายอื่น 43,189,800                

รายการระดบัที1่: อาคารโรงงานตน้แบบดา้นการผลติอาหาร  ต าบลเมอืงศรี

ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 43,189,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 3,236,200                 

โครงการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 3,236,200                 

การเสริมสรา้งสุขภาพเดก็วยัเรียนนอกเขตชมุชนเมอืง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเรียนรู ้ 1,243,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,243,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการการเสริมสรา้งสุขภาพเด็กวยั

เรียนนอกเขตชมุชนเมอืง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเรียนรู ้ บาท 0 1,243,000                    

การพฒันาความรูแ้ละทกัษะชวีติส าหรบัวยัเรียน 1,993,200                 

งบรายจ่ายอื่น 1,993,200                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะชวีติส าหรบัวยัเรียน บาท 0 1,993,200                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 251,300                   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 251,300                   

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 251,300                   

งบอดุหนุน 251,300                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 251,300                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 0 251,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 150,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 17,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 27,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 0 38,100                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 69,317,800                

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 17,080,800                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 17,080,800                

งบอดุหนุน 17,080,800                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,796,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสาร (Vortex mixer)  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือสะโพก  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 7 630,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นละออง (PM 2.5)  ต าบลเมอืงศรีไค

 อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบพกพา  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้นพรอ้มอปุกรณ์  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่เพลท (Plate shaker)  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมอณุหภูมแิบบแหง้ Dry Bath  ต าบลเมอืง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 56,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 7,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 1.0-10.0 มลิลลิติร  ต าบล

เมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ นพรอ้มอปุกรณ์  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวเิคราะหแ์ละเพิม่ปริมาณยนีพรอ้มโปรแกรม

การท างาน  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 1,869,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารมลัติฟงักช์ ัน่ (ส)ี  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอลขาว-ด า ความเร็วไม่นอ้ย

กวา่ 30 แผ่นต่อนาท ีต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั เครื่อง 2 230,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัละเอยีด ท าลายครัง้ละ 20 

แผ่น ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 85,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องประเมนิความแปรปรวนของการเตน้ของหวัใจ  

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งความเร็วรอบสูง พรอ้มระบบท าความเยน็ 

(Refrigerated Centrifuge)  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั

อบุลราชธานี เครื่อง 2 680,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์อกสาร multi-function network    ต าบล

เมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเยบ็กระดาษขนาดใหญ่  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 6 12,000                        



242 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องแกว้ดว้ยความถีเ่สยีง  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 169,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่ากรดด่างน า้ท ัว่ไป  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 71,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัดชันีความรอ้นแบบติดตวั  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณสารละลายแบบหลายพารามเิตอร ์ ต าบล

เมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณออกซเิจนในน า้แบบพกพา  ต าบลเมอืง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบภาพและเสยีงส าหรบัหอ้งสือ่การเรียนการสอน  

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 712,800                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ (Shacking Incubator)  

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ตรียมปฏกิริิยาเพิม่จ านวนสารพนัธุกรรม (PCR 

cabinet)  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 2 74,900                        

รายการระดบัที1่: ตูไ้มใ้ส่เอกสาร  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 14 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้ิ้นชกั  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ตู ้ 14 35,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บานเปิด  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 14 63,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เขา้มมุ  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั

อบุลราชธานี ตวั 15 22,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊คอมพวิเตอร ์ ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 15 37,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั

อบุลราชธานี ตวั 15 60,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัไนโตรเจนเหลว (Nitrogen)  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ถงั 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้โตะ๊  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 5,600                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็อเนกประสงค ์ ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ

 จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 2 10,800                        

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สารแบบพกพา  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 40,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมแิบบเขยา่ (Shacking water 

bath)  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 15 67,500                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,284,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 16 8,284,700                    

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 13,925,700                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 13,925,700                

งบลงทนุ 433,000                   

ครุภณัฑ์ 433,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 433,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการผ่านเขา้ - ออก ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนบัจ านวนคนเขา้-ออก (แบบอนิฟาเรด 2 ทศิททาง) 

 ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพใ์บเสร็จ  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่และลบสญัญาณแถบแม่เหลก็  ต าบลเมอืงศรีไค

 อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนบารโ์คด้  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 3,000                         

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอร ์ ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั

อบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้หนงัสอื  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั

อบุลราชธานี ชดุ 4 52,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร 10 ลิ้นชกั  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่:  โตะ๊อ่านหนงัสอืเฉพาะบุคคล  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอรบ์ารโ์คด้  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 14,000                        

งบอดุหนุน 13,492,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 13,492,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 160 13,492,700                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 38,311,300                

ผลงานการใหบ้ริการรกัษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพือ่การศึกษาและวจิยั 38,311,300                

งบด าเนินงาน 8,300,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 2,500,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,200,000                    

งบลงทนุ 30,011,300                

ครุภณัฑ์ 30,011,300                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 30,011,300                   

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่ถา่ยอจุจาระ  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ

 จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 4 16,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล  ต าบล

เมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,090,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงฟอกสฟีนั พรอ้มชดุฟอกสฟีนั  ต าบลเมอืง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 250,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องผลติอากาศภายในตวัเครื่อง  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัวดัส่วนสูง  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวาริน

ช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัสลดัผา้ส าหรบัผา้ติดเชื้อ  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัสลดัผา้ส าหรบัผา้ท ัว่ไป  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจ หู ตา คอ จมูก (OpThalmoscope )    

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 185,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ12หลดี  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ส าหรบัธนาคารเลอืด  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 128,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปิดผนึกซองใส่เครื่องมอืทนัตกรรม  ต าบลเมอืงศรี

ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าอากาศแหง้อตัโนมตัิ (Air Dryer)  ต าบลเมอืง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 223,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยาละอองฝอย  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 8,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์ขาวด า  ต าบล

เมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 15 135,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์ส ี ต าบลเมอืง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส ัน้  

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ารโ์คด้ (Barcode Printer)  ต าบลเมอืงศรีไค

 อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพใ์บเสร็จรบัเงนิ  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวาริน

ช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดพรอ้มโตะ๊รีดผา้  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวาริน

ช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 145,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลดความชื้นแบบแขวนเพดาน  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด  ต าบลเมอืง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนลายน้ิวมอื  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ส าหรบัผา้ท ัว่ไป  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวา

รินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านบารโ์คด้ (Barcode Scanner)  ต าบลเมอืงศรี

ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอุ่นแผ่นเจล  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้เหลก็วางยา (Medium Rack)  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 250,000                      



245 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ชดุแขวนเครื่องมอืทางการแพทยก์บัเพดานพรอ้มระบบ

กา๊ชทางการแพทย ์ ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุช่วยหายใจชนิดมอืบบีส าหรบัเด็กโต (Ambu bag)  

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุช่วยหายใจชนิดมอืบบีส าหรบัเด็กแรกเกดิ (Newborn 

self inflating bag)  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุช่วยหายใจชนิดมอืบบีส าหรบัเด็กเลก็ (Ambu bag)  

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุช่วยหายใจชนิดมอืบบีส าหรบัผูใ้หญ่ (Ambu bag)  

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุบนัทกึอณุหภูม ิ ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็พลาสม่าแช่แขง็  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็ยา (Pharmaceutical Refrigerator)  ต าบล

เมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เวชภณัฑ ์ ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงเคลือ่นยา้ยผูป่้วยแบบไฮดรอริค  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เตียง 7 980,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วย  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั

อบุลราชธานี เตียง 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ที่นอนลม  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั ตวั 4 32,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์32 น้ิว  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 6 63,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์40 น้ิว  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 14 238,000                      

รายการระดบัที1่: บนัไดอลูมเินียม  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี อนั 2 5,400                         

รายการระดบัที1่: ปัม๊ลม  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั เครื่อง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: แพลเลทพลาสติก  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี อนั 11 22,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ช็อปป้ิง  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 5 25,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าหตัถการ  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 5 30,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วยแบบนอนและปรบันัง่ได ้ ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ผูป่้วยแบบนัง่ชนิดพบัได ้ ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 5 13,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ยา ท าแผลพรอ้มที่แขวนขวดน า้เกลอื  ต าบลเมอืง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 4 100,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลสชัน้เดยีวมอืจบัพบัไม่ได ้ ต าบลเมอืงศรีไค

 อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 4 48,000                        
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รายการระดบัที1่: รถเขน็ส าหรบัวางเครื่องพ่นยาละอองฝอย  ต าบลเมอืงศรี

ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 4 8,000                         

รายการระดบัที1่: รถแจกยารบัประทาน  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช า

ราบ จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 2 96,000                        

รายการระดบัที1่: รถใส่ชารต์ผูป่้วย  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบงานจ่ายกลาง  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งตรวจและการแสดงผลทางการแพทยค์ลนิิก

เฉพาะทาง  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบหอ้งตรวจและการแสดงผลทางการแพทยง์านผูป่้วย

นอก  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,188,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้นอนแสตนเลสส าหรบัขบัถา่ยบนเตียง   ต าบลเมอืง

ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์ ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 2,800                         

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 563,948,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 563,948,100              

จดัการเรียนการสอน 563,948,100              

งบบคุลากร 230,459,500              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 219,890,700                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 366 175,534,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่ง อตัรา 212 14,630,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 101 29,726,200                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 10,568,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 40 10,568,800                   

งบด าเนินงาน 29,857,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,857,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 44 4,132,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ อตัรา 44 1,972,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าที่พกัผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ อตัรา 22 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ อตัรา 37 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 7 2,210,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข อตัรา 34 612,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 52 8,497,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 145 11,816,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 11 739,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัผูบ้ริหารไม่มวีาระ อตัรา 11 739,200                      

งบอดุหนุน 303,631,600              

เงนิเดอืน 303,631,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 678 296,268,000                 

รายการระดบัที1่: อตัราใหม่ อตัรา 14 1,666,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ อตัรา 83 5,697,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 174,095,200              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 58,687,700                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 58,687,700                

งบด าเนินงาน 9,437,600                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,384,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ รายการ 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน รายการ 0 160,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 544,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด รายการ 0 544,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 7,680,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,052,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 56,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 996,700                      

งบลงทนุ 43,205,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,205,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,768,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารนวตักรรมการเรียนรูท้างวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ  

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 31,768,600                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,786,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคบริเวณอทุยานวทิยาศาสตร ์ 

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 1,786,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบจราจรบริเวณกลุม่อาคารโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยั  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,650,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณ

โดยรอบกลุม่อาคารคณะวชิาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยเ์ครื่องมอืวทิยาศาสตร ์ ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 1,650,000                    

งบอดุหนุน 6,045,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,045,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาระบบการฝึกปฏบิตัิงานตาม

เกณฑม์าตรฐานวชิาชพีเภสชักรรม เพือ่รองรบัการผลติเภสชักรคุณภาพสู่การ

เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย 0 6,045,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 15,529,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 15,529,400                

งบด าเนินงาน 15,529,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,859,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 1,899,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด รายการ 0 1,899,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 5,960,800                    

ค่าสาธารณูปโภค 7,669,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 7,269,600                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7,275,500                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7,275,500                 

งบรายจ่ายอื่น 7,275,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 97 7,275,500                    

ผลงานการใหก้ารบริการวชิาการ 26,694,200                
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เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 26,694,200                

งบรายจ่ายอื่น 26,694,200                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการบริการวชิาการแก่ชมุชน 126 26,694,200                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 65,908,400                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 65,908,400                

งบด าเนินงาน 28,229,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,413,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 1,813,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด รายการ 0 1,813,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 21,600,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 4,815,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 320,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 4,495,800                    

งบลงทนุ 31,644,300                

ครุภณัฑ์ 2,923,500                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,923,500                    

รายการระดบัที1่: ระบบบริหารจดัการมหาวทิยาลยัดจิทิลั  ต าบลเมอืงศรีไค

 อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,923,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,720,800                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณ

โดยรอบกลุม่อาคารคณะวชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีต าบลเมอืงศรี

ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงกลุม่อาคารส านกังานบริหารกายภาพและ

สิง่แวดลอ้ม  ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 14,720,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งภายในมหาวทิยาลยั  ต าบล

เมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบจราจรเขตการศึกษา  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละระบบจราจรส านกังานอธกิารบด ี 

ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 2,720,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้รอบมหาวทิยาลยั ระยะที่ 2  ต าบลเมอืงศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 4,000,000                    

งบอดุหนุน 6,034,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,034,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการอาสาพฒันาชนบท 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 5,379,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการแนะแนวทางการศึกษา 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการปฏรูิปหลกัสูตร สือ่และการจดัการ

เรียนการสอนเพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 0 415,600                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 4,159,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,159,300                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 4,159,300                 
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การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 4,159,300                 

งบอดุหนุน 4,159,300                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,159,300                    

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ประจ าหอ้งเรียน วทิยาเขตอบุลราชธานี 

 ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 20 274,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  วทิยาเขตอบุลราชธานี  

ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพวดีโีอพรอ้มอปุกรณ์ วทิยาเขต

อบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 38,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  วทิยา

เขตอบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ วทิยาเขตอบุลราชธานี  ต าบล

กระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 208,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร วทิยาเขตอบุลราชธานี  

ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ขนาด  22  น้ิว วทิยาเขต

อบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 20,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน   วทิยาเขตอบุลราชธานี  

ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน วทิยาเขตอบุลราชธานี  

ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล  (ขาว - ด า และส ี) 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีวทิยาเขตอบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น – น า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก 

วทิยาเขตอบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 5 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรพลาสติกแบบหนา้เดยีว วทิยาเขต

อบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว วทิยาเขตอบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens วทิยาเขตอบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 277,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอรส์  าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบ

ที่ 3 วทิยาเขตอบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 วทิยาเขตอบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั จอ 10 131,000                      

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้หอ้งชนิดครึ่งกระจกยงิลาย พรอ้มขาต ัง้ วทิยาเขต

อบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 15 75,000                        

รายการระดบัที1่: โซฟาชดุรบัรอง วทิยาเขตอบุลราชธานี  ต าบลกระโสบ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 120,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานวทิยาเขต  ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 1 2,000,000                    

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 551,840,900              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 7,885,500                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 6,283,900                 
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สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 6,283,900                 

งบอดุหนุน 6,283,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,283,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 11 6,283,900                    

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,601,600                 

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 1,433,800                 

งบอดุหนุน 1,433,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,433,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 7 1,433,800                    

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือพฒันาศกัยภาพการท างานของ

หน่วยงาน 167,800                   

งบอดุหนุน 167,800                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 167,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกป้ญัหาหรือ

พฒันาศกัยภาพการท างานของหน่วยงาน โครงการ 1 167,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,000,000                 

โครงการส่งเสริมการผลติเศรษฐกจิชวีภาพจากพชืพลงังาน 5,000,000                 

ส่งเสริมการผลติเศรษฐกจิชวีภาพจากพชืพลงังาน 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและการพฒันาศกัยภาพการ

ผลติมนัส าปะหลงัเพือ่เป็นพชืพลงังานที่สรา้งรายไดแ้ละมูลค่าทางเศรษฐกจิ

ระดบัชมุชนในจงัหวดัอบุลราชธานี 1 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 31,590,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,361,100                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,361,100                 

งบอดุหนุน 1,361,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,361,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 1,361,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 229,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน คน 0 114,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน คน 0 152,000                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน คน 0 174,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน บาท 0 690,700                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,229,600                

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,229,600                

งบรายจ่ายอื่น 30,229,600                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ 0 30,229,600                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 317,864,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 317,864,700              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 317,864,700              
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งบบคุลากร 89,930,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 82,041,200                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 124 63,872,500                   

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 101 7,458,000                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 101 7,458,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 86 6,295,200                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 86 6,295,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 15 4,415,500                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 7,889,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 6 1,556,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 24 6,332,400                    

งบด าเนินงาน 11,170,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,170,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 13 882,000                      

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

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 30 3,780,000                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 30 2,920,800                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 11 859,200                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 21 3,258,000                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 21 2,398,800                    

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มี

วาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 11 859,200                      

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที2่:  ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 8 537,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 30 270,000                      

งบอดุหนุน 216,763,600              

เงนิเดอืน 216,763,600                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 629 214,478,800                 

รายการระดบัที1่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 34 2,284,800                    

รายการระดบัที2่:  เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 34 2,284,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 189,500,000              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 117,326,100              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 117,326,100              

งบด าเนินงาน 7,219,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,219,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา คน 9024 7,219,200                    

งบลงทนุ 109,781,900              

ครุภณัฑ์ 8,886,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,886,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์งออรเ์คสตรา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,996,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรเ์ศรษฐกจิดจิทิลั 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,122,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งประชมุอาคารฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 82,700                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอาคารฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 930,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอรค์รุศาสตร ์ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 4 52,400                        

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าหรบั Smart class Room ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 878,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนโรงเรียนสาธติ  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,925,500                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,895,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 100,895,300                 

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนรวมอเนกประสงค ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 35,865,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารเรียนรูเ้พือ่การพฒันาครู ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 30,029,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการศิลปกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี   ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 35,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 325,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 325,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 0 1,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 46,532,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 46,532,000                

งบด าเนินงาน 34,324,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,450,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา คน 6150 18,450,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 15,874,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 1,545,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 2,436,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 11,892,300                   

งบลงทนุ 12,207,500                

ครุภณัฑ์ 6,875,900                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,875,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางเทคโนโลยกีารเกษตร ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 3,228,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการจบัภาพเคลือ่นไหว ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 552,600                      

รายการระดบัที1่:  ชดุปฏบิตัิการทางฟิสกิส ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 730,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางเคม ีต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 585,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางชวีวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 762,500                      

รายการระดบัที1่:  ชดุปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 427,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางจลุชวีวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,331,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,331,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอลหญา้เทยีม ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 5,331,600                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 24,641,900                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 24,641,900                

งบด าเนินงาน 7,704,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,704,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา คน 0 7,704,000                    

งบลงทนุ 16,937,900                

ครุภณัฑ์ 16,937,900                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,937,900                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการอตุสาหกรรมการผลติอตัโนมตัิ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการทางกายวภิาคและการพยาบาล 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,877,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการการจดัหาน า้สะอาดและ

สิง่แวดลอ้ม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,146,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการโภชนศาสตร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 167,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการสรา้งเสริมสุขภาพ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 606,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิดา้นการแพทยแ์ผนไทยและแพทย์

ทางเลอืก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 499,100                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์รุภณัฑศู์นยว์จิยัยาไทยและผลติภณัฑส์มนุไพร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,569,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการกายวภิาคศาสตร ์ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 632,100                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิพยาบาลพื้นฐาน ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 1,734,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพยาบาลมารดาและทารก ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏบิตัิการดา้นวทิยาศาสตร ์ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,594,400                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารศูนยว์จิยัและพฒันาสุขภาวะ

ผูสู้งอาย ุต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,249,900                    

กระทรวงสาธารณสขุ 886,897,400               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 454,583,600              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 394,793,100              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 13,907,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 13,907,000                

งบลงทนุ 13,907,000                

ครุภณัฑ์ 13,907,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 13,907,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปทุม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลปทุม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ศูนย์

สุขภาพชมุชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปทุม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขุน่ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อ 1 ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่ใต ้ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยางนอ้ย ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใหม่เจริญ ต าบลนาสะไม อ าเภอตระการ

พชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองฮาง ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาตาล ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลปทุม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองขุน่ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลก่อ 1 ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไร่ใต ้ต าบลไร่ใต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบล

เมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปทุม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอ

บุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขุน่ ต าบลยางโยภาพ 

อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

ศูนยสุ์ขภาพชมุชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 375,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปทุม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลปทุม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขุน่ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อ 1 ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาตาล ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลปทุม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองขุน่ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ ศูนยสุ์ขภาพชมุชน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลปทุม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยสุ์ขภาพชมุชน โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ดา้มพรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ปทุม ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หว้ยขา่ ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนองขุน่ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี หมอ้ 1 97,000                        
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน ศูนยสุ์ขภาพชมุชน โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดา้ม

พรา้ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปทุม 

ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยขา่

 ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

ขุน่ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขามใหญ่ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวัดูน ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลกั ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลขามใหญ่ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหวัดูน ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหลกั ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ศูนย์

สุขภาพชมุชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขามใหญ่ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวัดูน ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงห่องแห่ ต าบลปทุม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาแกว้ ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสรา้งมิง่ ต าบลหนองเมอืง อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลกั ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วง

สามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสรา้งแกว้ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าไห ต าบลท่าไห อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแกง้เหนือ ต าบลแกง้เหนือ อ าเภอเขมราฐ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลขามใหญ่ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหวัดูน ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองหลกั ต าบลเหลา่บก อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ศูนย์

สุขภาพชมุชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 1,700,000                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 1,700,000                 

งบลงทนุ 1,700,000                 

ครุภณัฑ์ 1,700,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 ปอนด ์โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั เครื่อง 1 550,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช 

อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 500,000                      



259 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 650,000                      

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 1,100,000                 

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 1,100,000                 

งบลงทนุ 1,100,000                 

ครุภณัฑ์ 1,100,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติช ัน้สูง (ALS) เด็ก พรอ้มชดุจ าลอง

สถานการณ์แบบโปรแกรมไดช้นิดไรส้าย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ตวั 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการช่วยชวีติช ัน้สูง (ALS) ผูใ้หญ่ พรอ้มชดุจ าลอง

สถานการณ์แบบโปรแกรมไดช้นิดไรส้าย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 600,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 362,086,100              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 362,086,100              

งบลงทนุ 362,086,100              

ครุภณัฑ์ 40,705,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 204,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเวนิบกึ ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม คนั 1 40,800                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาทอย ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรี

เมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 40,800                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหลา่แดง ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมด

แดง จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 40,800                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าเมอืงเหนือ ต าบลท่าเมอืง อ าเภอ

ดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 40,800                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงบงั ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 40,800                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 28,970,000                   

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลวารินช าราบ ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 2 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยด์จิติอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาล 50 

พรรษา มหาวชริาลงกรณ์ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลวาริน

ช าราบ ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจระบบทางเดนิอาหารส่วนปลายพรอ้มจอวี

ดทีศัน ์โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ์ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนต์รวจตาชนิดล าแสงแคบ  โรงพยาบาล

ตระการพชืผล ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: สวา่นใชแ้รงดนัลมขนาดมาตรฐาน โรงพยาบาลวารินช าราบ

 ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสรีรวทิยาไฟฟ้าหวัใจ ชนิดสรา้งภาพ 

โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 1 16,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 2,235,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 400 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลทุ่งศรีอดุม ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 2,235,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 9,296,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลนาเยยี 

ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตากแดด ต าบลตากแดด อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทุ่งบอน ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลส าโรง 

ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 856,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลวารินช า

ราบ ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 856,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลเหลา่เสอื

โกก้ ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 321,381,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,667,600                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นแกง้ลงิ ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลม่วงสามสบิ

 ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นคอ้ ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นขี้เหลก็ ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสองคอน ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 225,779,700                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอกและอบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินช าราบ ต าบลค า

น า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 60,529,900                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก - อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 58,972,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารตึกผ่าตดั 4 หอ้ง 2 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,248 ตารางเมตร โรงพยาบาลตระการพชืผล ต าบลขุ

หล ุอ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 23,518,000                   

รายการระดบัที1่: อาคาร 6 ชัน้ 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลพบูิลมงัสาหาร ต าบลพบูิล 

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 14,625,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารสนบัสนุนบริการทางการแพทย ์เป็นอาคาร คสล. 10

 ช ัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 16,400  ตารางเมตร  โรงพยาบาลสรรพสทิธิ

ประสงค ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 68,134,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 79,933,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารเภสชักรรม 4 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ์

 ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 35,307,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารซกัฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 1,950 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินช าราบ ต าบลค าน า้แซบ 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 42,486,200                   

รายการระดบัที1่: ระบบแกซ๊ทางการแพทยร์วมศูนยข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 30 หวั

จ่าย โรงพยาบาลทุ่งศรีอดุม ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั รายการ 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบแกซ๊ทางการแพทยร์วมศูนยข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 30 หวั

จ่าย โรงพยาบาลเหลา่เสอืโกก้ ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ รายการ 1 1,070,000                    

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 16,000,000                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 16,000,000                

งบลงทนุ 16,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

โรงพยาบาลส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี ขนาด 300 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

โรงพยาบาลพบูิลมงัสาหาร ต าบลพบูิล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั ระบบ 1 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 25,445,500                

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 25,445,500                

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 25,445,500                

งบด าเนินงาน 1,195,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,195,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 995,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 100,000                      

งบลงทนุ 24,250,000                

ครุภณัฑ์ 24,250,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 23,000,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ์ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลวารินช าราบ ต าบลค าน า้แซบ อ าเภอวารินช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม ต าบลเมอืงเดช อ าเภอ

เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลม่วงสามสบิ ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเขือ่งใน ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลดอนมดแดง ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเหลา่เสอืโกก้ ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้

 จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลตาลสุม ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลตระการพชืผล ต าบลขหุล ุอ าเภอตระการพชืผล 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลศรีเมอืงใหม่ ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลกดุขา้วปุ้ น ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเขมราฐ ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนาตาล ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลพบูิลมงัสาหาร ต าบลพบูิล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลโขงเจยีม ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสริินธร ต าบลนิคมล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสวา่งวรีะวงค ์ต าบลสวา่ง อ าเภอสวา่งวรีะวงค ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนาเยยี ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบุณฑริก ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนาจะหลวย ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 

จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลน า้ยนื ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลทุ่งศรีอดุม ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลน า้ขุน่ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปทุม 

ต าบลปทุม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

ขุน่ ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธาตุ

นอ้ย ต าบลธาตุนอ้ย อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั 

ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหลา่

เสอืโกก้ ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรง 

ต าบลส าโรง อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี 1 กลอ้ง กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาพนิ 

ต าบลนาพนิ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนาม

แท่ง ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกาบนิ 

ต าบลกาบนิ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นม่วง

เฒ่าต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

พะไล ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาตาล

 ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โนนนอ้ย ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

สรา้งแกว้ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

บอน ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองแสงใหญ่ ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

แก่งศรีโคตร ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค า

นกเปลา้ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเยยี 

ต าบลนาเยยี อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าโมง 

ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

คอแลน ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแกง้

เรือง ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยาง

ใหญ่ ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองอม้ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ดอนโมกข ์ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 34,345,000                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 4,924,200                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 4,924,200                 

งบลงทนุ 4,924,200                 

ครุภณัฑ์ 1,295,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 380,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานอเิลก็ทรอนิกส ์วทิยาลยัการสาธารณสุขสริินธร 

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 380,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 375,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ และอวยัวะภายในขนาดเท่ามนุษย ์

วทิยาลยัการสาธารณสุขสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอ

วารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 375,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 540,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคุณภาพสารดว้ยล าแสงยูว ีวทิยาลยัการ

สาธารณสุขสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ เครื่อง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพรงัสใีนช่องปาก วทิยาลยัการสาธารณสุขสิ

รินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,629,200                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,629,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาร วทิยาลยัการสาธารณสุขสริินธร 

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 3,629,200                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 29,420,800                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 28,385,800                

งบลงทนุ 28,385,800                

ครุภณัฑ์ 3,465,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,157,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการ

ถา่ยไม่ต า่กวา่ 10 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 13,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 2 46,000                        



265 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 36,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 4 188,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 4 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 36 151,200                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งประชมุปรบัระดบัได ้ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ตวั 110 275,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปรบัระดบัได ้ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 6 24,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 36 133,200                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งประชมุปรบัระดบัดบัและหมนุได ้ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ตวั 110 220,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 140,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ระบบ 1 140,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,168,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบโสตทศันูปกรณ์ หอ้งประชมุขนาดใหญ่ ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 2 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 4 170,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี จอ 4 87,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 111,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,920,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,260,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอโขงเจยีม ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอทุ่งศรีอดุม ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอตาลสุม ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอศรีเมอืงใหม่ ต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอโพธิ์ไทร ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,210,100                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร ต าบลพบูิล อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,659,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังาน 4 ชัน้พรอ้มลฟิท ์เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้

 พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,687 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดั

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 15,659,600                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 

ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 2,000,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,035,000                 

งบลงทนุ 1,035,000                 

ครุภณัฑ์ 1,035,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,035,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 300,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยและอปุกรณ์เครือขา่ยกระจายสญัญาณ 

คอมพวิเตอร ์ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลแจระแม 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 630,000                      

กรมการแพทย์ 304,969,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 202,300,000              

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 202,300,000              

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 202,300,000              

งบลงทนุ 202,300,000              

ครุภณัฑ์ 202,300,000                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 202,300,000                 

รายการระดบัที1่: ชดุปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพเครื่องวางแผนการรกัษา 

และระบบเครือขา่ย ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 26,850,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์ตา้นมระบบดจิติอลแบบประสทิธภิาพสูง

แบบสามมติิ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยส์  าหรบัหาต าแหน่งในการเจาะตดัชิ้นเน้ือ

เตา้นมชนิดนัง่ ระบบดจิติอลสองมติิ และสามมติิ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องวางแผนการรกัษาทางรงัสชีนิดแปรความเขม้ และ

เทคนิคแปรความเขม้เชงิปริมาตรแบบสามมติิ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 23,300,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรส์  าหรบัเชือ่มต่อระหวา่ง ARIA กบัเครื่อง

ฉายรงัส ีต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 8,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องคอมพวิเตอรว์าดโครงร่าง ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัระบบพเิศษ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เตียง 2 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจและผ่าตดัภายในโพรงมดลูกผ่านระบบ

วดิทีศัน ์ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโคมไฟผ่าตดัขนาดใหญ่แบบ LED ชนิดติดเพดานแบบ

โคมคู่พรอ้มระบบถา่ยทอดสญัญาณภาพ ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดความถีสู่งขนาดใหญ่ พรอ้มระบบเชือ่ม

ปิดหลอดเลอืดดว้ยไฟฟ้า ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดสามแกส๊ พรอ้มเครื่องช่วยหายใจ

และเครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กส๊ระหวา่งดมยาสลบ 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเร่งอนุภาค 6 MV  Photon Linear Accelerator

 with MLC ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 85,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้ท  าลายเน้ืองอกและเซลลม์ะเร็งดว้ยคลืน่วทิยุ

ความถี ่ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 1,650,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 102,669,500              

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 102,669,500              

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 102,669,500              

งบลงทนุ 102,669,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,669,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 98,072,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบริการและจอดรถ 9 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 98,072,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,597,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ดา้นหนา้ โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 4,597,500                    

กรมควบคุมโรค 43,410,300                

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 915,000                   

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยั

สุขภาพ 915,000                   

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 915,000                   

งบลงทนุ 915,000                   

ครุภณัฑ์ 915,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 915,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพเครือขา่ยและการสือ่สาร 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 10 จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 915,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 98,900                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 98,900                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 98,900                     

งบลงทนุ 98,900                     

ครุภณัฑ์ 98,900                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 89,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

พรมแดนช่องเมก็ ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค พรอ้มบนัได 2 ชัน้ ท่าอากาศยาน

อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์ท่าอากาศยานอบุลราชธานี ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็ยา/เวชภณัฑ ์พรมแดนช่องเมก็ ต าบลช่องเมก็ 

อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 5,500                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั เครื่อง 1 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) 

พรมแดนช่องเมก็ ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 42,396,400                

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 42,396,400                

พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และภยัสุขภาพ 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ พรมแดนช่องเมก็ ต าบลช่องเมก็

 อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 15,000                        

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 42,381,400                

งบลงทนุ 42,381,400                

ครุภณัฑ์ 2,181,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 45,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ส านกังานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 10 จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี เครื่อง 2 45,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 10 จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอ คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 10 จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,200,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 40,200,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารอ านวยการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 10 

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั หลงั 1 40,200,000                   

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 51,872,600                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 51,872,600                



269 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 51,872,600                

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 47,572,600                

งบลงทนุ 47,572,600                

ครุภณัฑ์ 47,572,600                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 11,413,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบโทรศพัท ์ ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 10 

อบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 1 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 1200x600x750 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ 

ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 13,200                        

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 900x400x2000 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 35,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน 620x620x910-1010 มม.  ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 155 961,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็อปุกรณ์ 1000x500x1800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ 

ช ัน้ 1,2,3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 21 115,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 2750x1500x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 133,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 3000x1200x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการยาสมนุไพรและเครื่องส าอาง) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 124,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 3000x1200x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 237,000                      

รายการระดบัที1่: ตูส้แตนเลส รบั-ส่ง ตวัอยา่ง 700x600x900 มม.    ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 235,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 3000x1500x850 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 260,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 3000x2200x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 24,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 4519x2419x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 95,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 4000x600x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 28,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ 1000x1000x750 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 8,300                         

รายการระดบัที1่: ชดุตูสู้งเกบ็เอกสาร 1500x400x2000 มม. ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 14,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ตี้ยเกบ็เอกสาร 800x400x840 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 27 118,800                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ 2400x40x1200 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 42,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน 580x640x910 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 34 136,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เสื้อกาวน ์1000x600x1800 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 59,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็รองเทา้ 900x450x1000 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1)

 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 4,900                         
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 3000x1500x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2,3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 3 345,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 5000x1500x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 190,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 3000x900x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 75,100                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนแลส 500x750x900 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 68,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 2800x1500x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 103,200                      

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็อปุกรณ์ 900x500x1800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้

 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 4,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 3000x1200x850 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 109,900                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 2000x800x850 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ

 ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 2300x1500x850 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 85,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 1500x1500x850 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 52,600                        

รายการระดบัที1่: SPOT EXHAUST ท่อ  12 น้ิว ขนาด 800 x 700  x 

1800  มม. (ชัน้ 2)ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 166,100                      

รายการระดบัที1่: SPOT EXHAUST ท่อ  12 น้ิว หอ้ง GC/GCMS ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 166,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูว้างทวี ี4600x300x800 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 26,300                        

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอร ์7000x400x800 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 24,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊กรอกเอกสาร 1000x1000x1000 มม.  ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 6,700                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลาง 800x800x450 มม.  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 21,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลาง 900x600x450 มม.  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 31,900                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 1 ที่น ัง่ 1080x800x800 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 37,800                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 2 ที่น ัง่ 1670x800x800 มม.   ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 26,600                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 1 ที่น ัง่ 900x600x700 มม.   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 8 140,000                      

รายการระดบัที1่: รางเลือ่นลูกกลิ้งส่งตวัอยา่ง 800x1500x850 มม. ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 12,300                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 1 ที่น ัง่ 730x515x400 มม.   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 75,600                        

รายการระดบัที1่: โซฟาพกัคอย 1500x1500x400 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,700                        

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรบ์าร ์3000x550x2000 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 20,000                        



271 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอื 2700x600x1600 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 187,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลาง 800x800x450 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: โซฟา 1 ที่น ัง่ 900x600x700 มม. (หอ้งสมดุ) ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 52,200                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 1 ที่น ัง่ 730x515x400 มม. (หอ้งสมดุ)  ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 37,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้สตูล 385x430x825-1040 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 21,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 1800x1800x750 มม.   ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 25,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 1500x1600x750 มม.   ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 43,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ 800x800x750 มม.   ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 1200x400x2000 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 12,300                        

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 2100x400x2000 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 21,700                        

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 800x400x2000 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 94 827,200                      

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 700x400x2000 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 14,600                        

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 400x400x2000 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: โซฟาพกัคอย 2000x500x710 มม.   ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 60,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน 520x620x990-1090 มม.   ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 6,300                         

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้ 3600x55x1200 มม.  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 66,800                        

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้ 1600x55x1200 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 14,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 1800x2400x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 1500x600x750 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 7 73,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 1600x1800x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 11,100                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 800x600x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 21,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ 2400x1200x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 16,200                        

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 800x400x1600 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 15,200                        

รายการระดบัที1่: ฉากกัน้ 2400x55x1200 มม.  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 22,300                        
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02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊ 1800x800x750 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 28,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ 1600x800x750 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 19,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน 520x540x880 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 156 468,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลาง 2400x1000x850 มม. ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 26,300                        

รายการระดบัที1่: ตูใ้ส่จดหมาย 1600x600x2000 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 25,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 1800x3050x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 1800x3000x750 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 3019x2419x750 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 267,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 4538x2419x750 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 200,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 7000x600x750 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 45,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูสู้งเกบ็เอกสาร 2000x400x1600 มม.  ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 38,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูสู้งเกบ็เอกสาร 1600x400x1600 มม.   ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 15,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูสู้งเกบ็เอกสาร 2400x400x1600 มม.  ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 22,800                        

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 800x800x840 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 15,200                        

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 400x400x840 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 11,100                        

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 800x400x840 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 17 127,500                      

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 900x600x750 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 800x800x2000 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 500x400x2000 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 5,300                         

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 2300x1800x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 63,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 1600x1900x750 มม. (หอ้ง O.A) 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 3 57,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ตี้ยเกบ็เอกสาร 900x400x750 มม. (หอ้ง O.A) ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 22,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ 3000x1200x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 41,700                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้กบ็เอกสารพรอ้มกระดานไวทบ์อรด์ 

4600x400x750/2000 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 78,100                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 1600x1400x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 23,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลาง 900x600x450 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 13,700                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 3 ที่น ัง่ 2100x1000x700 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 26,800                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 2 ที่น ัง่ 1400x1000x700 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 21,400                        

รายการระดบัที1่:  โตะ๊ประชมุ 7600x1800x750 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 120,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้กบ็เอกสารพรอ้มกระดานไวทบ์อรด์ 

4900x500x2800 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 83,900                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน 620x620x990-1090 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 12 75,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้ตี้ยเกบ็เอกสาร 3000x400x840 มม. ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 17,600                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 2 ที่น ัง่ 1320x650x750 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 21,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลาง 900x600x450 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 24,900                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้ตี้ยเกบ็เอกสาร 3200x400x840 มม. ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 18,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้ตี้ยเกบ็เอกสาร 3200x400x840 มม. ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 18,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 2000x1850x750 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้กบ็เอกสาร 2900x2800x2100 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 48,300                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้ 1000x600x2100 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 10,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลาง 900x600x450 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 31,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ขา้ง 600x600x550 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 4,700                         

รายการระดบัที1่: โซฟา 2 ที่น ัง่ 1670x800x800 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 21,400                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 1 ที่น ัง่ 1080x800x800 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 16,700                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน 620x620x1090-1190 มม. ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 7,100                         

รายการระดบัที1่: ตูสู้งเกบ็เอกสาร 800x800x2000 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: เตียงนอน 1100x2000x400/800 มม. (หอ้งพกัเวร)  

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 10,400                        

รายการระดบัที1่: ตูห้วัเตียง 450x450x450 มม. (หอ้งพกัเวร)   ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ 1000x600x750 มม. (หอ้งพกัเวร) ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 3,500                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้ 1600x600x2400 มม. (หอ้งพกัเวร) ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 16,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ 3600x1200x750 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 32,200                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ขา้มมุ 500x500x750 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 2,700                         

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ส านกังาน 2200x2250x750 มม.  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 66,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ 1600x800x750 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 7,100                         

รายการระดบัที1่: โซฟา 1 ที่น ัง่ 850x800x780 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 16,700                        

รายการระดบัที1่: โซฟา 3 ที่น ัง่ 2100x800x780 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 26,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลาง 900x600x450 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 19,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ขา้ง 600x600x550 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 13,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ส านกังาน 4600x600x750 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊สมัมนา 2000x600x750 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 40 428,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอร ์อาคารปฏบิตัิการศูนยว์ทิยาศาสตร์

การแพทยท์ี่ 10 อบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ระบบ 1 5,000,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 575,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุครวั 9400x600x850 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 225,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุครวั 4400x600x850 มม.  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 133,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุครวั 3000x600x850 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 57,100                        

รายการระดบัที1่: ชดุครวั 2400x600x850 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 54,300                        

รายการระดบัที1่: ชดุครวั 5300x600x850 มม. ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 104,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 28,605,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง : 

HPLC, Diode Array Detector (High Performance Liquid 

Chromatograph : Diode Array Detector)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มโตะ๊วางเครื่องช ัง่  

6600x600x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 167,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุอ่างลา้งหนา้ 600x600x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 

1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 78,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 3400x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 122,500                      

รายการระดบัที1่: ตูส้แตนเลส รบั-ส่ง ตวัอยา่ง 600x600x600 มม.   ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 62,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 2020x600x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 38,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้งและโตะ๊วางเครื่องช ัง่ 

9300x750x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 291,400                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ปฏบิตัิการ 640x640x525-725 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ

 ช ัน้ 1,2,3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 91 618,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 8450x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 260,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 6900x600x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มโตะ๊วางเครื่องช ัง่ 

1720x600x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 5170x800x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 128,700                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์และเครื่องแกว้ 1200x600x1800 มม.  

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 19 695,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 4750x750x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 118,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 2800x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้สแตนเลสตากอปุกรณ์และเครื่องแกว้ 1200x600x1920

 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1,2,3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 215,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 3020x750x800 มม. ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 150,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุอ่างลา้งหนา้ 1150x600x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้

 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 51,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เสื้อกาวน ์600x600x1800 มม. ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 9 53,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 8300x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 256,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 4320x750x800 มม  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 107,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 9100x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 285,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 4000x750x800 มม. ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 199,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 5200x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 129,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 5600x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 139,200                      

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งหนา้ 1000x600x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 47,300                        

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งหนา้ 800x600x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 1) 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุอ่างลา้ง  1000x600x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 47,300                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 9955x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 292,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 3550x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 118,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ี

1200x750x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 29,800                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

สเปรยน์ า้ 2000x950x2350 มม. (หอ้งสกดัอาคารเคม)ี ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 52,300                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมปีระเภทกดักร่อน 591x457x1651 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 4 381,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุลา้งตวัและลา้งตาฉุกเฉิน  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 6 639,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 7600x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 219,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 6600x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั

อบุลราชธานี ชดุ 1 194,500                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

สเปรยน์ า้ 2000x950x2350 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการกลางอาคารเคม ี1) ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 52,300                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

แผ่นกรอง 1200x950x2350 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 31,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 3100x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 101,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ี

3650x750x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 106,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 6150x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 192,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

แผ่นกรอง 1800x950x2350 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 47,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 1000x750x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 24,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 5350x750x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 166,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 1520x600x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 37,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลางพรอ้มอ่างลา้ง 2900x1500x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 147,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 4500x750x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 111,900                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคม ี

2300x750x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 67,500                        
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รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

แผ่นกรอง 1500x950x2350 มม.  (หอ้งสกดัสมนุไพร) ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 3000x800x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 74,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 3000x900x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 3 224,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 5400x750x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 134,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ี

6400x900x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 187,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 4300x750x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 127,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มชดุระบายไอสารเคมแีบบปรบั

โยกได ้3000x900x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 4 363,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลางพรอ้มอ่างลา้ง 2900x1500x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการกลางเครื่องส าอาง)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

 จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 149,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 4300x750x800 มม.  ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 214,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ี

1220x750x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 35,600                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

แผ่นกรอง 2000x950x2350 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 52,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลางพรอ้มอ่างลา้ง 2900x1500x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการยาฆ่าแมลง) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 149,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ี

1220x750x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการยาฆ่าแมลง) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 36,100                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

สเปรยน์ า้ 1500x950x2350 มม. (หอ้งปฏบิตัิการยาฆ่าแมลง) ต าบลขามใหญ่

 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,200                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

แผ่นกรอง 1500x950x2350 มม. (หอ้งปฏบิตัิการยาฆ่าแมลง)   ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุอ่างลา้ง  800x600x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 43,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 4320x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 179,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 5320x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 204,600                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมปีระเภทไวไฟ 1092x457x1651 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2,3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 4 291,600                      
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รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมปีระเภทกดักร่อน 1092x457x1651 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2,3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั

อบุลราชธานี ชดุ 4 493,600                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมชีนิดผง 1000x600x1800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 3 326,700                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 6900x750x800 มม. 

 (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 201,900                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 2600x750x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 64,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ี

1800x750x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 52,900                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

สเปรยน์ า้ 1500x950x2350 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการกลางพษิวทิยา) ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,200                        

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

แผ่นกรอง 1500x950x2350 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการกลางพษิวทิยา)   ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มโตะ๊วางเครื่องช ัง่ 

6900x750x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 132,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มโตะ๊วางเครื่องช ัง่ 

4420x750x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 85,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 6900x800x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 268,800                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลางพรอ้มอ่างลา้ง 2800x1800x850 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 101,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มตูแ้ขวนลอย 

6550x750/800x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ ชดุ 1 237,500                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนัไอสารเคมพีรอ้มชดุบ าบดัไอสารเคมดีว้ยระบบ

สเปรยน์ า้ 1500x950x2350 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการยาและสมนุไพร)   ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 5600x600x800 มม.  

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างลา้ง 1200x600x800 มม.  (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 52,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 1950x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 48,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 2400x600x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 59,600                        

รายการระดบัที1่: อ่างลา้ง 1200x750x800 มม. (หอ้งรบัตวัอยา่ง)  ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 52,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มโตะ๊วางเครื่องช ัง่ 

7100x800x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 166,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 6900x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 171,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการกลางพรอ้มอ่างลา้งมอืและชัน้วางของ 

3000x1500x850 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 184,700                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 3200x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 71,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มโตะ๊วางเครื่องช ัง่ 

8350x750x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 211,600                      

รายการระดบัที1่: อ่างลา้ง 600x600x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 40,500                        

รายการระดบัที1่: อ่างลา้ง 1200x750x800 มม. (หอ้งแบคทเีรีย) ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 86,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฎบิตัิการพรอ้มอ่างลา้ง 2765x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 97,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 2400x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 59,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมชีนิดผง 1000x600x1800 มม. (หอ้งเกบ็ 

Medio) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 78,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็อปุกรณ์และเครื่องแกว้ 1000x600x1800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 60,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมชีนิดผง 1000x7000x1800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 3 338,100                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 2250x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 2520x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 74,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างลา้ง 800x600x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 86,800                        

รายการระดบัที1่: อ่างลา้ง 600x600x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบล

ขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 39,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 4850x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 120,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 3200x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 108,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 4850x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั

อบุลราชธานี ชดุ 1 146,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 4850x750x800 มม. (หอ้ง Post 

PCR)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 120,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 4850x750x800 มม. 

(หอ้งเติมตวัอยา่ง) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 144,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 3000x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างลา้ง 1000x600x800 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 53,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 2200x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 77,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 8130x800/750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 202,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มอ่างลา้ง 4200x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 127,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงัพรอ้มตูแ้ขวนลอย 4500x750x800

 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 179,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิการติดผนงั 3700x750x800 มม. 

(หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 92,000                        

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งพรอ้มฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ี2200x750x800

 มม. (หอ้งปฏบิตัิการ ช ัน้ 3)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 90,200                        

รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ีท่อ 12 น้ิว ขนาด 1600 x 

700  x 1800  มม.  (ชัน้ 1)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 638,800                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมปีระเภทกดักร่อน  (หอ้งเกบ็สารเคม ีช ัน้ 2) 

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 153,200                      

รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ี ขนาด 1800 x 700  x 1000 

 มม. (ชัน้ 2)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 383,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัไอสารเคม ีหอ้งปฏบิตัิการกลางพษิวทิยา 

(ระบบสเปรยน์ า้)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 604,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัไอสารเคม ีหอ้งปฏบิตัิการกลางพษิวทิยา 

(ระบบแผ่นกรอง) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 523,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัไอสารเคม ีหอ้งปฏบิตัิการยาและสมนุไพร 

ยาฆ่าแมลง (ระบบสเปรยน์ า้) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 1,111,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัไอสารเคม ีหอ้งสกดัอาหารเคม ี(ระบบสเปรย์

น า้) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 640,900                      

รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ีท่อ  12 น้ิว ขนาด 1200 x 

700  x 1000  มม. (ชัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 2 511,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัไอสารเคม ีหอ้งปฏบิตัิการยาฆ่าแมลง (ระบบ

แผ่นกรอง) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 493,200                      

รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ีท่อ  12 น้ิว ขนาด 1220 x 

700  x 1000  มม. (ชัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 2 408,400                      

รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ีท่อ  12 น้ิว หอ้ง AAS/ICP  

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 102,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัไอสารเคม ีหอ้งปฏบิตัิการกลางเครื่องส าอาง 

(ระบบแผ่นกรอง) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 523,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัไอสารเคม ีหอ้งปฏบิตัิการกลางอาหารเคม ี1 

(ระบบแผ่นกรอง) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 555,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัไอสารเคม ีหอ้งปฏบิตัิการกลางอาหารเคม ี1 

(ระบบสเปรยน์ า้)   ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 666,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัไอสารเคม ีหอ้งปฏบิตัิการกลางอาหารเคม ี2 

(ระบบสเปรยน์ า้)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 651,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูดู้ดควนัไอสารเคม ีหอ้งสกดัสมนุไพร (ระบบแผ่น

กรอง)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ีท่อ  12 น้ิว ขนาด 800 x 700

  x 1000  มม. (ชัน้ 2) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 95,700                        

รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ีท่อ  12 น้ิว ขนาด 1500 x 

700  x 1000  มม. (ชัน้ 2)  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ชดุ 1 191,600                      

รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ีท่อ  10 น้ิว ขนาด 1600 x 

700 x 1800  มม. (ชัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 204,200                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมปีระเภทกดักร่อน  (หอ้งเกบ็สารเคม ีช ัน้ 3) 

 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 153,200                      

รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ีท่อ  10 น้ิว ขนาด 800 x 700

 x 1800  มม. (ชัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 198,000                      
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รายการระดบัที1่: ฝาครอบดูดควนัไอสารเคม ี ท่อ  10 น้ิว ขนาด 1200 x 

700 x 1000  มม. (ชัน้ 3) ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั ชดุ 1 204,200                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,979,500                    

รายการระดบัที1่: ลฟิทโ์ดยสาร ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 1 1,979,500                    

พฒันาขดีความสามารถและเครือขา่ยหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ครุภณัฑ์ 4,300,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอนิดกัทฟี คปัเปิล พลาสมา : ICP-OES 

(Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer)  

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 4,300,000                    

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 9,365,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 9,365,400                 

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 9,365,400                 

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 9,365,400                 

งบลงทนุ 9,365,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,365,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,365,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 9,365,400                    

กรมสุขภาพจติ 18,157,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 18,157,500                

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 18,157,500                

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 535,000                   

งบลงทนุ 535,000                   

ครุภณัฑ์ 535,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 535,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 *  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 10   ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ศูนย์

สุขภาพจติที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  แบบที่ 1 โรงพยาบาลพระศรี

มหาโพธิ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) ศูนย์

สุขภาพจติที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED ขาวด า ชนิด  

Network แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 10  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 23,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 3 kVA โรงพยาบาลพระศรี

มหาโพธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

แม่ขา่ย (Server) ส าหรบัรองรบัหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 

16 แกนหลกั (16 core) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย โรงพยาบาลพระ

ศรีมหาโพธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี โปรแกรม 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 15 85,500                        

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 17,622,500                

งบลงทนุ 17,622,500                

ครุภณัฑ์ 5,139,300                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ตวั 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 5,120,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัหอ้งบูรณาการระบบประสาทสมัผสัดว้ย

เทคนิคสโนซเีลน (Adventure Room) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติรงัสเีอก็ซเรย ์(X-ray) โรงพยาบาลพระศรีมหา

โพธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 1,320,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,483,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,483,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยในหญงิ 5 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,862 

ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 12,483,200                   

กรมอนามยั 4,538,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,538,500                 

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 4,538,500                 

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 4,538,500                 

งบลงทนุ 4,538,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,538,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาและทางเชือ่มพรอ้มติดต ัง้รางระบายน า้

รอบอาคาร ศูนยอ์นามยัที่ 10 อบุลราชธานี ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ งาน 1 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 996,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นอาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่ ศูนยอ์นามยัที่ 10 

อบุลราชธานี ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 1 996,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,542,200                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาเอนกประสงค ์(สนามบาสเกต็บอลพื้นโพลยูีริเทน)

 ศูนยอ์นามยัที่ 10 อบุลราชธานี  ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั แห่ง 1 1,542,200                    

กระทรวงอตุสาหกรรม 1,288,000                 

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 1,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

การสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 1,288,000                 
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สนบัสนุนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 1,288,000                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 122,288,500               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 43,794,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 43,794,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 42,594,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 42,594,000                

งบอดุหนุน 42,594,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 42,594,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเขอืงนอ้ย ต าบลหนองเต่า อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งอารมย ์ต าบลกดุยาลวน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยหวาย ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยฝ้ายพฒันา ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนโพธิ์ ต าบลบา้นแดง อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระบวั ต าบลกระเดยีน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนก่อ ต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้เต่า ต าบลถ า้แข ้อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมิง่มงคล ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นดอนโพธิ์ ต าบลวาริน อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งวงเจยีม ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีดงบาก ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสวา่ง ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมอืงใหม่ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนเมอืง ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองมะแซว ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสรา้งถอ่ ต าบลโพนเมอืง อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองแลง้ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค าออ้ ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุก ัว่ ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนยาง ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแก่งตอย ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าเมอืง ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่ง ต าบลท่าเมอืง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าศิลา ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหลม่ ต าบลเหลา่แดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหวัสะพาน ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแก่งศรีโคตร ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหว้ยเดื่อ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีอดุม ต าบลนิคมสรา้งตนเองล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดั วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันิคมสงัฆสามคัคี ต าบลนิคมสรา้งตนเองล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามคัคีสงัฆาราม ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งหนองบวั ต าบลช่องเมก็ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนก่อ ต าบลโนนก่อ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาเจริญใน ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสวา่ง ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีอดุมมาราม ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่านาสดีา ต าบลขา้วปุ้ น อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปฐมวนั ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีเชยีงใหม่ ต าบลหนองทนัน า้ อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองลมุพกุ ต าบลแก่งเค็ง เขต1 อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      



285 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสะอาด ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมชัฌมิาวาส ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองดุม ต าบลไพบูลย ์อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขี้เหลก็ ต าบลขี้เหลก็ อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน า้ขุน่ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุขสมบูรณ์ ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับวัเทงิ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุปลาตอง ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุเรือ ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกช าแระ ต าบลโคกชะแระ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นเบญจ ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนกาเลน็ ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นสวา่ง ต าบลโนนกาเลน็ อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสวน ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นคอ้บอน ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัห่องขอน ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกก่อง ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นผ า ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสวา่ง ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสงั ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัห่องแดง ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสรา้งแกว้ ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิลาดล ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักระแอกนอ้ย ต าบลคอ้นอ้ย อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นคุม้ ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสวา่ง ต าบลโคกสวา่ง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนทอง ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองโพด ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุเปือย ต าบลบุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนตูม ต าบลพงัเคน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสวา่ง ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นกองโพน (สวา่งอารมณ์) ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวดั วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวนธรรม ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอาศรมสนัติวนั ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ใหญ่ ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีไค ต าบลเมอืงศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับูรพาราม ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนใหญ่ ต าบลสระสมงิ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีจนัทราราม ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจงักาจติต ์ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนเกษม ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค าส าราญ ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เสาเลา้ ต าบลตบหู อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุ่งคลา้ ต าบลแกง้ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอดุมพฒันา ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสนสุข ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสุธรรมรงัษ ีต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาประดู่ ต าบลค าครัง่ อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาค า ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริสารคุณ ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุหวาย ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสมสะอาด ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนชปีทุมมาวาส ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค าโทน ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทองมา ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักวางดดี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าพอก ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค าอดุม ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปจัฉิม ต าบลโนนสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค าบอน ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนเจริญ ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นม่วง ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองกระโดน ต าบลพรสวรรค ์อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เก่าขาม ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองทพั ต าบลเก่าขาม อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองขอน ต าบลโดมประดษิฐ ์อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัน า้ยนื ต าบลโซง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนทอง ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัเปือย ต าบลบุเปือย อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปลาขาว ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค าสะอาด ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัถ า้น า้ทพิย ์ต าบลสวีเิชยีร อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงเมย ต าบลคอแลน อ าเภอบุญฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนเกษม ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอบุญฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนหมากเดอืย ต าบลโนนคอ้ อ าเภอบุญฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับวังาม ต าบลบวังาม อ าเภอบุญฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสมบูรณ์ ต าบลบา้นแมด อ าเภอบุญฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเตี้ย ต าบลโพนงาม อ าเภอบุญฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักรุงเจริญ ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุญฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เก่ากลาง ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุญฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมกิาวาส ต าบลหว้ยขา่ อ าเภอบุญฑริก จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับวัยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนขวาว ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เวฬวุนั ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจนัทาวาส ต าบลม่วงสามสบิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี วดั 1 266,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 1,200,000                 

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 1,200,000                 

งบอดุหนุน 1,200,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมกติติวทิยากร ต าบลค าไฮใหญ่ กิ่งอ าเภอดอนมดแดง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัหนองเป็ด ต าบลนาค่าย อ าเภอตาลสุม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัไชยมงคลวทิยา ต าบลแกง้กอก อ าเภอศรีเมอืงใหม่ 

จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมพระปริยตัิธรรมมจุลนิวทิยา ต าบลดอนจกิ อ าเภอพบูิลมงัสา

หาร จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมศรีอดุมวทิยา ต าบลนิคมล าโดมนอ้ย อ าเภอสริินธร จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมศรีสุตาวทิยา ต าบลแกง้เหนือ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 78,494,500                

แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความม ัน่คงและความสงบเรียบรอ้ยภายใน ความม ัน่คงชายแดน

และทางทะเล 6,864,200                 



289 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

โครงการจดัหายทุโธปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานการป้องกนัและ

ปราบปรามอาชญากรรม ของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 6,864,200                 

จดัหายทุโธปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานการป้องกนั ปราบปราม

อาชญากรรมของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 6,864,200                 

งบลงทนุ 6,864,200                 

ครุภณัฑ์ 6,864,200                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,864,200                    

รายการระดบัที1่: เรืออู่ลอย สถานีต ารวจน า้ 5 กก.10 บก.รน. ต าบลโขง

เจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี ล  า 1 6,864,200                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 67,330,300                

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 4,263,000                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 4,263,000                 

งบลงทนุ 4,263,000                 

ครุภณัฑ์ 413,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 413,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ศกร.ตชด.บา้นบา๋ฮ ีต าบลหนองผอื อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,850,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารสือ่สาร ระดบักองก ากบัการ กก.ตชด.22 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 1,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 850,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล กก.ตชด.22 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 850,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารหอ้งน า้ หอ้งสว้ม กก.ตชด.22 ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 2 1,200,000                    

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 63,067,300                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 63,067,300                

งบลงทนุ 63,067,300                

ครุภณัฑ์ 27,600,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 27,600,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการจดัหาครุภณัฑอ์าคารที่ท  าการ ภ.จว.อบุลราชธานี 

  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี โครงการ 1 27,600,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,467,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,467,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการ ภ.จว.อบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี หลงั 1 35,467,300                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,300,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 4,300,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    
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รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน ขนาด 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและ

ลานซกัลา้ง กก.ตชด.22 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั หลงั 1 4,300,000                    

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 27,279,300                

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 าจงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 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 าจงัหวดัอบุลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานอยัการสูงสุด 27,144,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 27,144,100                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 27,144,100                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 27,144,100                

งบรายจ่ายอื่น 27,144,100                

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดัเดชอดุม 

พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม แห่ง 1 26,569,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน

อยัการจงัหวดัเดชอดุม พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลเมอืง

เดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 574,400                      

รฐัวิสาหกจิ 147,214,000               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 10,389,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 10,389,500                

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 10,389,500                

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 9,200,000                 

งบอดุหนุน 9,200,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 5400 9,200,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,189,500                 

งบอดุหนุน 1,189,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,189,500                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัอบุลราชธานี ไร่ 500 1,189,500                    

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 490,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 490,800                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 490,800                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 490,800                   

งบอดุหนุน 490,800                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 490,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 490,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 33,300                        

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 33,300                        

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

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานอบุลราชธานี ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 221,400                      

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

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 236,100                      

การประปาส่วนภูมภิาค 45,520,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,000,000                

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 30,000,000                

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ทอ่ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (วางท่อ

เสริมแรงดนัทางหลวงวงแหวน) เพือ่รองรบัการคมนาคม การท่องเที่ยวและ

การลงทุน ต าบลกดุลาด,ไร่นอ้ย และต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 15,520,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 15,520,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 15,520,000                

งบลงทนุ 15,520,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,520,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,520,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนหว้ยโลก 2, ถนนศรี

มนั และ ซอยวสูิตรโยธาภบิาล 11 หมู่ 7 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะ

หลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 5 บา้นผงั 2, หมู่ 4 

บา้นอดุมพฒันา ต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 820,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 บา้นหวาง และหมู่ 

12 บา้นหวางออก ต าบลคูเมอืง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 6 บา้นโคกเถือ่นชา้ง 

ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 4,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 บา้นดวน ต าบลโซง 

อ าเภอน า้ยนื จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 9 บา้นกดุหวาย ต าบล

เมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 3,500,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 51,516,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 51,516,700                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 51,516,700                

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 1,833,500                 

งบอดุหนุน 1,833,500                 

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,833,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั แห่ง 1 1,833,500                    

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 49,683,200                

งบอดุหนุน 49,683,200                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 49,683,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัอบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั แห่ง 1 49,683,200                   

องคก์ารสวนสตัว ์ 39,297,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,000,000                 

การส่งเสริมและพฒันาสวนสตัวเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 5,000,000                 

พฒันาศกัยภาพการบริการและการทอ่งเทีย่ว 5,000,000                 

งบอดุหนุน 5,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน สวนสตัวอ์บุลราชธานี รายการ 0 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 34,297,000                

โครงการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 34,297,000                

ส่งเสริมพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 34,297,000                

งบลงทนุ 34,297,000                

ครุภณัฑ์ 11,586,500                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,862,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์

สวนสตัวอ์บุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั คนั 1 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ สวนสตัวอ์บุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 787,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,954,500                    

รายการระดบัที1่: ป้ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร สวนสตัว ์

อบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ป้าย 1 1,954,500                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถตกัหนา้ขดุหลงั ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ สวนสตัว ์

อบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี คนั 1 3,300,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,470,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กโิลวตัต ์สวนสตัว ์

อบุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 4,470,000                    
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,710,500                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาบาดาล ภายในสวนสตัวอ์บุลราชธานี

 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 9,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,910,500                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งซุม้ประตูทางเขา้สวนสตัวอ์บุลราชธานี ต าบลขาม

ใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี รายการ 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ - หอ้งสุขา เพือ่คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส

 ภายในสวนสตัวอ์บุลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี รายการ 1 910,500                      

สภากาชาดไทย 50,000                     

สภากาชาดไทย 50,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 50,000                     

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 50,000                     

จดับริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีเ่ป็นเลศิแบบครบวงจรใหป้ระชาชนรวมท ัง้

ผูด้อ้ยโอกาส 50,000                     

งบอดุหนุน 50,000                     

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและทาสรี ัว้ เสาธง และประตู สาขายอ่ยของสถานี

กาชาดที่ 7  ต าบลคนัไร่ อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 1 50,000                        

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 591,787,500               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 244,951,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 244,951,500              

โครงการพฒันาและส่งเสริมการคา้การลงทนุในกลุ่มจงัหวดั 26,092,200                

ยกระดบัผลติภณัฑห์น่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑ ์เชื่อมโยงธุรกจิการคา้การลงทนุสู่สากล 17,337,200                

งบด าเนินงาน 17,337,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,337,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 230,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ผลติภณัฑ์ 0 15,120,000                   

รายการระดบัที2่: การพฒันาบรรจภุณัฑ์ ผลติภณัฑ์ 0 3,120,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัมหกรรม OTOP ภายในประเทศ ครัง้ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 864,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 990,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 102,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 30,000                        

พฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่ยกระดบัทกัษะในการประกอบอาชพีและส่งเสริมการคา้การ

ลงทนุและบริการของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 8,755,000                 

งบด าเนินงาน 8,755,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,755,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,280,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,675,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,600,000                    

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจงัหวดั 151,938,000              

ส่งเสริมและพฒันาเกษตรอนิทรีย ์ 53,140,000                

งบด าเนินงาน 53,140,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 53,140,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,561,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 8,846,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดังานมหกรรมสนิคา้เกษตรอนิทรีย ์(ขา้วรายเก่า) ครัง้ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัตลาดนดัสเีขยีว (ขา้วรายเก่า) ครัง้ 0 3,150,000                    

รายการระดบัที2่: แบบบนัทกึฟารม์แบบกลุม่ (ขา้วรายเก่า) ชดุ 0 35,800                        

รายการระดบัที2่: แบบบนัทกึฟารม์ของเกษตรกร (ขา้วรายเก่า) ชดุ 0 1,074,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัเตรียมสถานที่ (ขา้วรายใหม)่ ครัง้ 0 241,500                      

รายการระดบัที2่: แบบบนัทกึฟารม์แบบกลุม่ (ขา้วรายใหม)่ ชดุ 0 34,500                        

รายการระดบัที2่: แบบบนัทกึฟารม์ของเกษตรกร (ขา้วรายใหม่) ชดุ 0 1,035,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ (ขา้วรายใหม)่ ป้าย 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจดัเตรียมสถานที่ฝึกอบรม (มนัส าปะหลงั) ครัง้ 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดังานสาธติก่อนฤดูกาลผลติ (มนัส าปะหลงั) ครัง้ 0 720,000                      

รายการระดบัที2่: แบบบนัทกึฟารม์แบบกลุม่ (มนัส าปะหลงั) ชดุ 0 14,200                        

รายการระดบัที2่: แบบบนัทกึฟารม์ของเกษตรกร (มนัส าปะหลงั) ชดุ 0 426,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,837,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 9,761,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 5,334,400                    

ส่งเสริมเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้วหอมมะลคุิณภาพในพื้นทีร่ะบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 24,440,000                

งบด าเนินงาน 24,440,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,440,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 452,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 5,672,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้,การเจรจาจบัคู่

ธุรกจิ,จดักจิกรรมผูส่้งออก/ผูน้ าเขา้พบผูผ้ลติและสมัมนา/เสวนาวชิาการ

งานมหกรรมขา้วหอมมะลแิละของดอีสีานใต ้ณ จงัหวดัอบุลราชธานี ครัง้ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งท าสือ่ประชาสมัพนัธโ์ดยส ารวจรา้นอาหารที่ใชข้า้ว

หอมมะลบิริการลูกคา้ และจดัท าบทความ/รีววิ/รา้นอาหารเผยแพร่ทาง ครัง้ 0 672,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 17,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 344,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 171,600                      

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลติทางการเกษตรเพือ่เพิม่มลูค่า 19,358,000                

งบด าเนินงาน 14,144,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,144,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 522,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 39 5,226,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่อบรม ครัง้ 39 136,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมสนิคา้เกษตรแปรรูป ครัง้ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัตลาดนดัเกษตรกร จงัหวดั 4 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการตรวจและรบัรองมาตรฐาน ตวัอยา่ง 109 1,090,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,872,465                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,017,485                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 2,148,210                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,113,340                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 244,000                      

งบลงทนุ 5,214,000                 

ครุภณัฑ์ 5,214,000                    
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 5,214,000                    

รายการระดบัที1่: เตาไฟฟ้าอเนกประสงคป์รบัอณุหภูมไิด ้จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 2 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดแป้งสแตนเลส จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 25 625,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโรยเสน้ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 25 625,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้เชงิพาณิชย ์จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 25 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้ (DRUM DRY) จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ผวิหนา้หุม้สแตนเลส จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 110 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องค ัว่ถ ัว่มอเตอร ์จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครกมอเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบดละเอยีด จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่ จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอล 5 กโิลกรมั จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 10 100,000                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    

พฒันาแหลง่น า้และระบบกระจายน า้ 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 19,451,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารรบัน า้ กม.0+820 และ กม.1+630 พรอ้ม

ท่อรบัน า้ (ขนาด ศก.0.80 ม.) และอปุกรณ์ประกอบ บา้นโนนสุข ต าบลไร่ใต ้

 อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 1 10,300,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารรบัน า้ กม.0+500 กม.0+950 และ 1+630 / ท่อรบั

น า้ (ขนาด ศก.0.80 ม. จ านวน 5 แห่ง) / อปุกรณ์ประกอบบานพรอ้ม 

เครื่องยกเพลา (ขนาดบาน 2.00 x 2.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง) บา้นกลาง

ใหญ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 1 9,151,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 30,549,000                   

รายการระดบัที1่: งานดนิขดุลอก กวา้ง 30 เมตร ลกึ 4 เมตร ยาว 2,900 

เมตร หรือปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 349,000 ลูกบาศกเ์มตร  และงานคนั

ดนิ ยาว 2,900 เมตร บา้นโนนสุข ต าบลไรใ้ต ้อ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั แห่ง 1 19,700,000                   

รายการระดบัที1่: งานดนิขดุลอก กวา้ง 30 เมตร ลกึ 3 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หรือปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 141,000 ลูกบาศกเ์มตร และงานคนั

ดนิ ยาว 1,500 เมตร บา้นกลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขือ่งใน แห่ง 1 10,849,000                   

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและบริการในกลุ่มจงัหวดั 66,921,300                

พฒันาศกัยภาพผลติภณัฑแ์ละผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ์ 5,345,000                 

งบด าเนินงาน 5,345,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,345,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: จดังานแสดงผลติภณัฑเ์ด่นของกลุม่จงัหวดั จ านวน 4 ครัง้ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการพฒันาบรรจภุณัฑใ์หม้คีวามทนัสมยั

จ านวน 12 ผลติภณัฑ์ คร ัง้ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 95,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 367,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,666,800                    

ปรบัปรุงพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 27,376,300                

งบลงทนุ 27,376,300                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,376,300                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 8,608,300                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณฐานอนุพงศ ์(สมรภูมิ

ช่องบก) อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 8,608,300                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,768,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตขึ้นเนิน 500 เสน้ทางศูนยว์ทิยุ- เนิน

 500 อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี ระยะทาง 0.350 กโิลเมตร 

ความกวา้งผวิจราจร 1.50  เมตร สายทาง 1 303,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตขึ้นเนิน 500 เสน้ทางแยกฐาน

อนุพงศ ์– ศูนยว์ทิยเุนิน 500 อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี 

ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร ความกวา้งผวิจราจร  4.00  เมตร สายทาง 1 8,213,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตขึ้นเนิน 500 เสน้ทางถ า้บอน – 

แยกก่อนถงึศูนยว์ทิยเุนิน 500 อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี 

ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร ความกวา้งผวิจราจร 4.00  เมตร สายทาง 1 5,045,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม (Box Culvert) ขา้มล าหว้ยทาง

ขึ้นภูหนิด่าง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 2,207,000                    

ค่าส ารวจออกแบบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ส ารวจออกแบบการก่อสรา้งอาคารประกอบพทุธมณฑล

อบุลราชธานี ต าบลก่อเอ ้อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี งาน 1 3,000,000                    

พฒันาเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงแหลง่ทอ่งเทีย่ว 34,200,000                

งบลงทนุ 34,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,200,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 34,200,000                   

รายการระดบัที1่: งานติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 217  ตอน  

วารินช าราบ – สวา่งวรีะวงศ ์– พบูิลมงัสาหาร  ระหวา่ง กม.28+000 – กม.

32+000 จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 217  ตอน  

วารินช าราบ – สวา่งวรีะวงศ ์ระหวา่ง กม.4+710 - กม.7+500 จงัหวดั แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข  24  ตอน  

เดชอดุม – อบุลราชธานี ระหวา่ง กม.398+662 –กม.399+500 และทาง

หลวงหมายเลข24 ตอนมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี - อ.เดชอดุม (ทางเลีย่ง

นาส่วง) ระหวา่ง กม.0+160 – กม.1+250 และ กม.1+400 - กม.2+500 แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข  2173  ตอน

  นิคมล าโดมนอ้ย – โขงเจยีม  ที่ กม.6+400 ตดักบั ทางหลวงหมายเลข 

2296 ตอน ทางเขา้แก่งตะนะ ที่ กม.0+000 จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงผวิทางพรอ้มติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวง

หมายเลข  2368  ตอน ทางเขา้ผาแตม้  ระหวา่ง กม.1+500 – กม.2+250 

และกม.3+788 – กม.4+625 จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน

ควบคุม 0100ตอน โขงเจยีม – สะพอื ระหวา่งกม.3+500 – กม.5+000 แห่ง 1 1,700,000                    

จงัหวดัอบุลราชธานี 346,836,000              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 346,836,000              

การพฒันาดา้นสงัคม 38,024,700                

จงัหวดัอบุลราชธานีปลอดกลอ่งโฟมและถงุพลาสตกิ 1,422,000                 

งบด าเนินงาน 1,422,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,422,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 21,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 29,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 535,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 551,600                      

พฒันาประสทิธภิาพผูน้ าทอ้งทีใ่นการขบัเคลือ่นศาสตรพ์ระราชาสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 2,597,400                 

งบด าเนินงาน 2,597,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,597,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 203,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 321,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 152,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,778,400                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 81,800                        

สนบัสนุนแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารตามพระราชด าริ 1,960,000                 

งบด าเนินงาน 1,960,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 150,000                      

ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ 2,425,000                 

งบด าเนินงาน 2,425,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,425,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 155,000                      

เดก็ไทยพฒันาการสมวยั IQ ดเีตบิโตดเีริ่มตน้ทีค่รอบครวัคุณภาพจงัหวดัอบุลราชธานี 2,935,500                 

งบด าเนินงาน 2,935,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,935,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 90,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 910,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,935,200                    

เสริมสรา้งพฒันา IQ EQ ผูเ้รียนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 1,355,200                 

งบด าเนินงาน 1,355,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,355,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,355,200                    

เสริมสรา้งสมรรถนะผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐานชาติ 9,142,400                 

งบด าเนินงาน 9,142,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,142,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 1,220,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 2,322,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,700,000                    

พฒันาทนุชมุชนดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 688,000                   

งบด าเนินงาน 688,000                   



298 / 306

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02340000 จงัหวดัอบุลราชธานี

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 688,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 40,000                        

การบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ บาท 0 10,000,000                   

ศุนยป์ระสานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ 797,000                   

งบด าเนินงาน 713,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 713,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 340,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 318,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 15,000                        

งบลงทนุ 84,000                     

ครุภณัฑ์ 84,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 45,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 5 45,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 39,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หนา้ขาว จงัหวดัอบุลราชธานี ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานทบึ จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็บานกระจก จงัหวดัอบุลราชธานี ตู ้ 1 9,500                         

สานพลงัคุมประพฤตชิมุชนร่วมกนัคนืคนดวีถิพีทุธ 3,109,100                 

งบด าเนินงาน 3,109,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,109,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 435,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,647,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 26,000                        

อบุลฯ ชมุชนประชารฐัเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติทีด่มีคีวามสุข(Ubon Happy Village) 976,100                   

งบด าเนินงาน 976,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 976,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 25,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 90,700                        

พฒันาศกัยภาพแรงงานนอกระบบสูงอาย ุและพกิารใหไ้ดร้บัสทิธมิอีาชพี รายไดแ้ละ

เขา้ถงึระบบ 617,000                   

งบด าเนินงาน 617,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 617,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 60,000                        
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 200,000                      

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 27,020,900                

พลงังานทดแทนจากแสงอาทติยเ์พือ่คุณภาพชวีติเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 21,996,300                

งบลงทนุ 21,996,300                

ครุภณัฑ์ 14,208,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 1 22,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 14,186,200                   

รายการระดบัที1่: แผงเซลลแ์สงอาทติย ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 340 วตัต ์จงัหวดั

อบุลราชธานี แผ่น 810 6,739,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 1,520,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์จดัยดึแผงเซลลแ์สงอาทติยห์ลงัคา จงัหวดั ชดุ 3 1,385,400                    

รายการระดบัที1่: ตูไ้ฟฟ้า AC MDB พรอ้มอปุกรณ์ป้องกนั จงัหวดั ชดุ 3 786,500                      

รายการระดบัที1่: ตูไ้ฟฟ้า DC พรอ้มอปุกรณ์ป้องกนั จงัหวดัอบุลราชธานี ชดุ 10 505,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ระบบไฟฟ้า จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 3 2,915,300                    

รายการระดบัที1่: Data logger จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 3 211,500                      

รายการระดบัที1่: สายสญัญาณเชือ่มต่อระบบอนิเตอรเ์น็ต จงัหวดั ระบบ 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเดนิสาย จงัหวดัอบุลราชธานี ระบบ 3 75,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 42 น้ิว จงัหวดัอบุลราชธานี เครื่อง 1 21,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,788,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,788,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถหลงัคาสูงส าหรบัติดต ัง้เซลล์

แสงอาทติย ์อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 263,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถส าหรบัติดต ัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 7,525,000                    

พฒันาทกัษะการเรียนและการสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากรกายภาพและ

ชวีภาพแก่เยาวชนในเครือขา่ยสวนพฤษศาสตรโ์รงเรียนในโครงการสนองพระราชด าริฯ

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 1,190,200                 

งบด าเนินงาน 1,190,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,190,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 105,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 657,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 209,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 56,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 75,000                        

นกัสบืสายน า้ล  าโดมใหญ่ 800,000                   

งบด าเนินงาน 800,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 312,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 37,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 100,000                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 140,000                      

ฟ้ืนฟูและพฒันาป่าพื้นบา้นแหลง่อาหารชมุชนตามแนวพระราชด าริ 920,000                   

งบด าเนินงาน 306,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 306,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 124,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 130,000                      

งบลงทนุ 614,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 614,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 614,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัอบุลราชธานี ตน้ 200000 614,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า 1,028,000                 

งบลงทนุ 1,028,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,028,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอบุลราชธานี กโิลเมตร 200 1,028,000                    

ฝึกอบรมเพาะช ากลา้ไมอ้ยา่งมอือาชพีเพือ่เพิม่พื้นทีส่เีขยีว 1,086,400                 

งบด าเนินงาน 1,086,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,086,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 59,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 1,000,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 5,755,700                 

เรียนรูป้ระวตัศิาสตรช์าตไิทยและบญุคุณของพระมหากษตัริยไ์ทย 2,942,000                 

งบด าเนินงาน 2,942,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,942,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 219,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,314,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,095,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 219,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 95,000                        

บูรณาการสรา้งความม ัน่คงพื้นทีช่ายแดนพทิกัษร์กัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละเทดิทูน

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 2,813,700                 

งบด าเนินงาน 2,813,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,813,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,387,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 116,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 500,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 170,296,200              

ตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งและสญัญาณจราจรสายแยก อบ 4043 - บา้นค าสมงิ 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,600,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งและสญัญาณจราจรสายแยก อบ.

4043 - บา้นค าสมงิ อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี ชนิดเสาสูง 

9.00 เมตร หลอดโซเดยีมความดนัไอสูง 250 วตัต(์กิ่งเดี่ยว) จ านวน 70 ตน้ แห่ง 1 3,600,000                    

ก่อสรา้งสะพานลอยคนเดนิขา้มทางหลวงหมายเลข 231 ตอนถนนวงแหวนรอบเมอืง

อบุลราชธานี 9,999,000                 

งบลงทนุ 9,999,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,999,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานลอยคนเดนิขา้มทางหลวงหมายเลข 231 

ตอนถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธานี กม.6+770 แห่ง 1 9,999,000                    

พฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 51,533,700                

งบลงทนุ 51,533,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,533,700                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 51,533,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายจากสีแ่ยกทุ่งแสน

สุขถงึเชือ่มถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สถาบนัวปิสันาเทพกติติมนีุ หมู่ที่ 11 

ต าบลกระโสบ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 2.050 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมปีริมาณงานไม่นอ้ย สายทาง 1 5,710,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เชือ่มระหวา่งหมู่บา้น 

บา้นบวังาม หมู่ที่ 3 - บา้นหนองแวง หมู่ที่ 4 ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี ผวิจราจรขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.000 

กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตร พรอ้ม สายทาง 1 3,070,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 

ต าบลโคกจาน อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.350 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 3,464,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้ทางหมู่ที่ 9 บา้นค า

อดุม ต าบลโนนสวรรค ์- หมู่ที่ 2 บา้นโนนสวาง ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน า้ยนื

 จงัหวดัอบุลราชธานี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง

ลูกรงัขา้งทางขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 3,022,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 14 ต าบลคนัไร่ 

อ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ตารางเมตร สายทาง 1 4,633,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 4 บา้นคนัพะลาน 

เชือ่มหมู่ที่ 9 บา้นดอนงิ้ว ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.420 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 3,950,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง(ซอยโนนม่วง -

 หนองตาบุญ) บา้นหนองตาบุญ หมู่ที่ 9 ต าบลยาง อ าเภอน า้ยนื จงัหวดั

อบุลราชธานี ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.033 กโิลเมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,165 ตารางเมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เสน้ทางเชือ่มระหวา่ง

หมู่บา้นหมู่ที่ 4 บา้นอ่างหนิสามคัค(ีหนองแสบง) - หมู่ที่ 6 บา้นโนนจกิเจริญ

 ต าบลอ่างศิลา - เขตต าบลหนองบวัฮ ีอ าเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดั

อบุลราชธานี ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร สายทาง 1 3,222,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายสามแยกขา้งวดัป่า

สวา่งวรีะวงศ ์บา้นสะพานโดม หมู่ที่ 8 ต าบลแก่งโดม อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์

จงัหวดัอบุลราชธานี ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.530 กโิลเมตร หนา สายทาง 1 3,929,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นหนิ

ลาดนอ้ย หมู่ที่ 8 ต าบลนาเรือง (เสน้ทางบา้นหนิลาดนอ้ยไปบา้นโนนเปือย

อ าเภอเดชอดุม) อ าเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

2.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ตารางเมตร สายทาง 1 5,660,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นเหลา่เสอืโกก้ หมู่ที่ 9

 ถงึโนนม่วง ต าบลเหลา่เสอืโกก้ อ าเภอเหลา่เสอืโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี 

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.570 กโิลเมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,280 ตารางเมตร สายทาง 1 3,291,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

หนองคู - บา้นหนองกวาง (ช่วงบา้นทรายมูล - บา้นนาเลงิ) หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 

ต าบลนาเลงิ อ าเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้ง 6.00 เมตร หนา 

0.04 เมตร ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,200 ตาราง สายทาง 1 3,682,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นหนอง

หวา้ หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสวาง - บา้นสองคอน หมู่ที่ 5 ต าบลหนองทนัน า้ 

อ าเภอกดุขา้วปุ้ น จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.500 สายทาง 1 4,900,000                    

เสริมผวิแอสฟลัตกิคอนกรีต ถนนธรรมภาณ หมูท่ี ่8 ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอบุลราชธานี 800,000                   

งบลงทนุ 800,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 800,000                      

รายการระดบัที1่: เสริมผวิแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนธรรมภาณ หมู่ที่ 8 

ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้งเฉลีย่ 8.50-9.00 

เมตร ระยะทาง 315.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,756 สายทาง 1 800,000                      

เสริมผวิแอสฟลตกิคอนกรีต ถนนครีีรฐั หมูท่ี ่1,7 ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ 

จงัหวดัอบุลราชธานี 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนคีรีรฐั หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 

ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้งเฉลีย่ 5.00-8.00 

เมตร ระยะทาง 1.140 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 2,400,000                    

ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการคา้สู่ประเทศเพือ่นบา้น 2,338,700                 

งบด าเนินงาน 2,338,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,338,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 18,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 135,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

เสริมผวิแอสฟลัตกิคอนกรีตสายแยก ทล.212 - บรรจบ ทช.อบ. 2060 ระยะทาง 

2.515 กโิลเมตร 6,400,000                 

งบลงทนุ 6,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,400,000                    
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิแอสฟลัติกคอนกรีตสายแยก ทล.212 - บรรจบ 

ทช.อบ.2060 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้ง 6.00 เมตร

 ระยะทาง 2.515 กโิลเมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 - 1.00 เมตร สายทาง 1 6,400,000                    

เสริมผวิลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรีต อบ.4011 แยกทล.2134 - บา้นทา่เสยีว 

ระยะทาง 2.4 กโิลเมตร 4,560,000                 

งบลงทนุ 4,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,560,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,560,000                    

รายการระดบัที1่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต อบ.4011 แยกทล.

2134 - บา้นท่าเสยีว อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.400 กโิลเมตร ไหลท่างกวา้ง 0.00-1.00 เมตร สายทาง 1 4,560,000                    

ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 464,800                   

งบด าเนินงาน 464,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 464,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 86,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 54,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 88,400                        

ตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนวารินช าราบ - หนองงูเหลอืม 

และทางหลวงหมายเลข 212 ตอนหนองยอ - อบุลราชธานี (เป็นช่วงๆ) 18,800,000                

งบลงทนุ 18,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,800,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 18,800,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนวาริน

ช าราบ - หนองงูเหลอืม ระหวา่ง กม.5+760 - กม.27+190 (เป็นช่วงๆ) และ

ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนหนองยอ - อบุลราชธานี ระหวา่ง กม.

569+736 - 572+313 (เป็นช่วงๆ) แห่ง 1 18,800,000                   

พฒันาเสน้ทางคมนาคมในจงัหวดัอบุลราชธานี 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายอบ.2013 แยก

ทางหลวงหมายเลข 24 – บา้นนาเยยี  อ าเภอเดชอดุม,นาเยยี  จงัหวดั

อบุลราชธานี กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กโิลเมตร ไหลท่างกวา้ง สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายอบ.3092 แยก

ทางหลวงหมายเลข 217 – บา้นโพธิ์ไทร อ าเภอพบูิลมงัสาหาร  จงัหวดั

อบุลราชธานี กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 10.994 กโิลเมตร ไหลท่างกวา้ง สายทาง 1 31,013,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายอบ.4029 แยก

ทางหลวงหมายเลข2182 – บา้นนาจะหลวย  อ าเภอเดชอดุม,อ าเภอนาจะ

หลวย  จงัหวดัอบุลราชธานี กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กโิลเมตร สายทาง 1 8,987,000                    

ซอ่มสรา้งทางคอนกรีตเสริมเหลก็สายอบ. 2084 แยกทล.23 - บา้นขี้เหลก็ - ทล.212 9,900,000                 

งบลงทนุ 9,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,900,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งทางคอนกรีตเสริมเหลก็สายอบ.2084 แยกทล.23

 - บา้นขี้เหลก็ - ทล.212 อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ช่วงที่

 1 (กม.2+622-3+322) กวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กโิลเมตร ช่วงที่ 2

 (กม.3+322-4+622) กวา้ง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร สายทาง 1 9,900,000                    

ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรีต อบ.4040 แยก ทล.2134 - บา้นสวา่งใต ้

ระยะทาง 2.810 กโิลเมตร 9,500,000                 

งบลงทนุ 9,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัติกคอนกรีตสาย อบ. 4040 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นสวา่งใต ้อ าเภอตระการพชืผล จงัหวดั

อบุลราชธานี กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.810 กโิลเมตร ไหลท่างกวา้ง สายทาง 1 9,500,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 32,761,300                

แกม้ลงิหว้ยดวนพรอ้มอาคารประกอบ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาแกม้ลงิหว้ยดวนพรอ้มอาคารประกอบ บา้นหนอง

ตาปู่ ต าบลสระสมงิ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 60,910.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 10,000,000                   

แกม้ลงิหว้ยงิ้ว(ส่วนที ่3) พรอ้มอาคารประกอบ 6,000,000                 

งบลงทนุ 6,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหว้ยงิ้ว(ส่วนที่ 3) พรอ้มอาคารประกอบ บา้นวงัออ้

 ต าบลหวัดอน  อ าเภอเขือ่งใน  จงัหวดัอบุลราชธานี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 47,700.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 6,000,000                    

แกม้ลงิกดุหลุ่มพรอ้มอาคารประกอบ 9,800,000                 

งบลงทนุ 9,800,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,800,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิกดุหลุม่พรอ้มอาคารประกอบ บา้นนาทุ่งม ัง่ ต าบล

หนองขอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

83,410.00 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 9,800,000                    

พฒันาไก่ยา่งทา่วารีน า้พริกแกงพื้นบา้นสู่การเป็นเอกลกัษณ์จงัหวดัอบุลราชธานี 680,300                   

งบด าเนินงาน 680,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 680,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 51,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 320,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 14,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 11,200                        

นอ้มน าศาสตรพ์ระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีง 3,151,000                 

งบด าเนินงาน 3,151,000                 
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,151,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,915,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 408,000                      

ส่งเสริมการตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรีย ์ 3,130,000                 

งบด าเนินงาน 3,130,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,130,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 30,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 72,977,200                

สรา้งการรบัรูใ้หจ้งัหวดัอบุลราชธานีเป็นเป้าหมายดา้นการทอ่งเทีย่ว 18,025,100                

งบด าเนินงาน 17,825,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,825,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,025,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 800,000                      

งบลงทนุ 200,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ป้ายไวนิลขนาด 6x18 เมตรพรอ้มติดต ัง้ จงัหวดั ป้าย 10 200,000                      

ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมต าบลชทีวน 1,176,000                 

งบด าเนินงาน 1,176,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,176,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 32,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 51,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 40,000                        

พฒันาทอ่งเทีย่วอทุยานธรณีผาชนั - สามพนัโบก (GEO Park) 374,200                   

งบด าเนินงาน 374,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 374,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 21,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 94,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 168,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 23,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 27,500                        

พฒันาการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนต าบลเขมราฐ 1,651,900                 

งบด าเนินงาน 901,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 901,900                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม บาท 0 126,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 165,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 72,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 208,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 90,000                        

งบลงทนุ 750,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและปรบัภูมทิศัน ์(ปรบัปรุงจดุ

ถา่ยภาพ) อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 5 750,000                      

ปรบัปรุงพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วผาชะนะไดอทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ 47,000,000                

งบลงทนุ 47,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางขึ้นผาชะนะได อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั แห่ง 1 45,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยวผาชะนะได อ าเภอโขง

เจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 1,001,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งซุม้ทางขึ้นผาชะนะได อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดั แห่ง 1 999,000                      

ปรบัปรุงผวิจราจรพรอ้มตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งทางหลวงหมายเลข 2368 ตอนทางเขา้

ผาแตม้ 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรพรอ้มติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวง

หมายเลข 2368 ตอนทางเขา้ผาแตม้ ระหวา่งกม.1+500 - กม.2+250 และ

กม.3+788 - กม.4+625 อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี แห่ง 1 4,000,000                    

สบืสานวฒันธรรมประเพณีทอฝ้ายสายบญุเป็นจลุกฐนิถิน่คนมธีรรม 750,000                   

งบด าเนินงาน 750,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 670,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บาท 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        


