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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 2,791,081,854            

จงัหวดัอ ำนำจเจริญ 2,791,081,854            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 7,384,800                 

กรมประชาสมัพนัธ์ 7,000,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 7,000,000                 

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 7,000,000                 

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศ

ไทย ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ระบบ เอฟ.เอม็. 1 กโิลวตัต์ ระบบ 1 7,000,000                    

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 25 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 30,943,900                

กองบญัชาการกองทพัไทย 30,943,900                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 30,943,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 30,943,900                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 20,570,500                

งบลงทนุ 20,570,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,570,500                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,570,500                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบลค า

เขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ กม. 5.25 9,071,200                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอ

ชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ กม. 6.75 2,063,600                    

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

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอ

ชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ กม. 5.52 1,892,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน

 จงัหวดัอ านาจเจริญ กม. 5.625 1,709,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ กม. 9.28 2,837,000                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ กม. 9.35 2,996,500                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 10,373,400                

งบลงทนุ 10,373,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,373,400                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,009,300                    

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลค าเขือ่นแกว้

 อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 378,400                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลค าเขือ่นแกว้

 อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 284,700                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลค าเขือ่นแกว้

 อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 284,700                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลค าเขือ่นแกว้

 อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 378,400                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลชานุมาน 

อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 284,700                      

รายการระดบัที1่: งานระบบผลติน า้สะอาดเพือ่การบริโภค ต าบลป่าก่อ 

อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 284,700                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน

 จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน

 จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน

 จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน

 จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 320,300                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 225,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,364,100                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดั

อ านาจเจริญ แห่ง 1 5,364,100                    

กระทรวงกำรคลงั 20,699,600                

กรมสรรพสามติ 11,229,900                

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 11,229,900                

การจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 11,229,900                

การบริหารจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ 11,229,900                

งบลงทนุ 11,229,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,229,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,229,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคาร ส านกังานสรรพสามติพื้นที่

อ  านาจเจริญ พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ โครงการ 1 11,229,900                   

กรมสรรพากร 9,469,700                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 9,469,700                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 9,469,700                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 9,469,700                 

งบลงทนุ 9,469,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,469,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,469,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานสรรพากรพื้นที่อ  านาจเจริญ 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 9,469,700                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 3,162,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 3,106,400                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 636,300                   

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 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,470,100                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 2,470,100                 

พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน 2,470,100                 

งบด าเนินงาน 2,470,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,470,100                    
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02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการสรา้งอาชพีผูม้รีายได ้

นอ้ยและยากจนตามวถิคีวามพอเพยีง 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการนวตักรรมการพฒันา

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 1,178,900                    

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 56,000                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 56,000                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 56,000                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 56,000                     

งบลงทนุ 56,000                     

ครุภณัฑ์ 56,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 56,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มที่นอนผูร้บับริการ ขนาด 3.5 ฟตุ บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 7 56,000                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 510,141,800               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 87,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 87,300                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 87,300                     

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     

ครุภณัฑ์ 42,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens  ต าบลโนนหนามแท่ง   อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ  จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 42,500                        

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 44,800                     

งบลงทนุ 44,800                     

ครุภณัฑ์ 44,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 44,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี    ต าบลโนนหนามแท่ง   อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ  จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2  ต าบลโนนหนามแท่ง   อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ  จงัหวดั เครื่อง 1 29,000                        

กรมชลประทาน 369,041,600              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 82,700,000                

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 82,700,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 82,700,000                

งบลงทนุ 82,700,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 82,700,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 82,700,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในหวังานโครงการชลประทาน

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้สาย 5R-LMC อ่างเกบ็น า้

พทุธอทุยาน ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 11,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคลอง 14R-LMC อ่างเกบ็น า้พทุธอทุยาน 

ต าบลนาจกิ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ  จงัหวดัอ านาจเจริญ  ระยะทาง 1.817 รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้สาย LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยสี

โท ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ  จงัหวดัอ านาจเจริญ  รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้สาย RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยสี

โท ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 19,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองส่งน า้สาย MC สถานีสูบน า้เขือ่นล  า

เซบาย อ านาจเจริญ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั

อ านาจเจริญ  ระยะทาง 15.150 กม. รายการ 0 32,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 208,941,600              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 49,100,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 49,100,000                

งบลงทนุ 49,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,100,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 49,100,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหวังาน อ่างเกบ็น า้หว้ยโพธิ์ (ตอนลา่ง) 

ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ  จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 15,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สาย 1R-4L-RMC อ่างพทุธอทุยาน 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อลอดส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยสโีท ต าบลหนองมะ

แซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงปลายคลองส่งน า้ LMC  อ่างเกบ็น า้หว้ยโพธิ์ 

ต าบลโนนโพธิ์  อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ  จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 19,800,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยโพธิ์  โครงการ

ชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลโนนโพธิ์  อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ  รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้พทุธอทุยาน  โครงการ

ชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอ เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยสโีท  โครงการ

ชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ  รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ เขือ่นล  าเซบาย  โครงการ

ชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMC อ่างเกบ็น า้พทุธอทุยาน  

โครงการชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอ เมอืงอ านาจเจริญ  รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้ร่องน า้ซบั  โครงการ

ชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมทางเขา้หวังาน อ่างเกบ็น า้หว้ยสโีท  โครงการ

ชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยกระแสน ( ปชด.)  โครงการ

ชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมพนงัล  าเซบาย เขือ่นล  าเซบาย  โครงการ

ชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยโพธิ์ (ตอนลา่ง)  

โครงการชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลโนนโพธิ์  อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ

 จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้ LMC อ่างเกบ็น า้

พทุธอทุยาน ดว้ยแรงคน  โครงการชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกอ่างเกบ็น า้ ด าเนินการเอง รายการ 1 7,300,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้หว้ยสโีท  

โครงการชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 3,300,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้หว้ยโพธิ์ 

(ตอนบน) จดุที่ 4  โครงการชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 4,000,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 159,841,600              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 141,800,000              

งบลงทนุ 141,800,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 141,800,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 141,800,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 65,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยจกิเปา ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดั รายการ 0 45,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยเสยีว ต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดั รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ในพื้นที่หมู่บา้นป้องกนั

ตนเองชายแดน รายการ 0 19,800,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยแกว้แมง ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 57,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นเชอืก(บา้น

โนนสมบูรณ์) ต าบลนาจกิ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 27,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองเทา 

2 ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 30,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 15,000,000                

งบลงทนุ 15,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองผ านอ้ย พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลไร่สสุีก 

อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 15,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 3,041,600                 

งบลงทนุ 3,041,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,041,600                    

ค่าที่ดนิ 3,041,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 3,041,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 75,000,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 75,000,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยแฝก ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั รายการ 0 27,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยหนิครก ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา 

จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นนาไร่ใหญ่ 

ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 27,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,400,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 2,400,000                 

การจดัการงานชลประทาน 2,400,000                 

งบลงทนุ 2,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,400,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั 

โครงการชลประทานอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานอ านาจเจริญ 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างฯพทุธอทุยาน โครงการชลประทาน

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 0 600,000                      

กรมประมง 569,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 550,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 550,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 550,000                   

งบลงทนุ 550,000                   

ครุภณัฑ์ 550,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงของสาร (UV-Vis 

Spectophotometer) ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 550,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 19,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 19,000                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 19,000                     

งบลงทนุ 19,000                     

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 10,000                        

กรมปศุสตัว ์ 4,032,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,032,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 4,032,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 3,168,000                 

งบลงทนุ 3,168,000                 

ครุภณัฑ์ 3,168,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,320,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ ขนาด 150 เซนติเมตร ต าบลโนน

หนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที่ 2) ต าบลโนนหนามแท่ง

 อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบดรมัโมเวอร ์ขนาดหนา้กวา้ง 1.30 

เมตร ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ คนั 1 1,100,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 31,830,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 17,376,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 17,376,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ดนิเค็มจดัดว้ยการปลูกไมย้นืตน้ทนเค็มและ

หญา้ชอบเกลอื จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 300 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 500 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 500 2,500,000                    

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 7,170,000                 

งบลงทนุ 7,170,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,170,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,170,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัอ านาจเจริญ กลา้ 3000000 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัอ านาจเจริญ กลา้ 1000000 1,020,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 1500 1,200,000                    

สรา้งนิคมการเกษตร 3,366,000                 

งบลงทนุ 3,366,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,366,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,366,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่นิคมการเกษตร 

จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 900 3,366,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 340,000                   

งบลงทนุ 340,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 340,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 340,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 200 340,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 14,454,200                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 13,955,200                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 13,955,200                

งบลงทนุ 13,955,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,955,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 13,955,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนเมย อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 38 676,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาจกิ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 21 373,800                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 70 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 36 640,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 42 747,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงมะยาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 44 783,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไร่สสุีก อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแมด อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 8 142,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกกลาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 34 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 40 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ บ่อ 2 35,600                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 499,000                   

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 499,000                   

งบลงทนุ 499,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 499,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นกดุซวย หมู่ 10 ต าบลค าพระ อ าเภอ

หวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 499,000                      

กรมวชิาการเกษตร 1,544,700                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,544,700                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,544,700                 

สนบัสนุนวชิาการเกษตรดา้นพชืในโครงการพระราชด าริ 1,544,700                 

งบลงทนุ 1,544,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,544,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,544,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ขนาด 200 ตารางเมตร ต าบลโนน

โพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 1,544,700                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,060,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,060,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,060,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,060,000                 

งบลงทนุ 1,060,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,060,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนน ส านกังานเกษตรจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบล

บุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,060,000                    

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5,432,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,391,600                 

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 1,391,600                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,391,600                 

งบอดุหนุน 1,391,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,391,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมนาหวา้ใหญ่ จ ากดั ต าบลนาหวา้ 

อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ในการก่อสรา้งตลาดสนิคา้เกษตร 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 306.24 ตารางเมตร แห่ง 1 1,391,600                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 420,000                   
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 420,000                   

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 420,000                   

งบอดุหนุน 420,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 420,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 420,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 3,621,200                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 3,621,200                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3,552,200                 

งบลงทนุ 3,552,200                 

ครุภณัฑ์ 952,200                      

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 านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 104,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง

 อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ จอ 2 43,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานนิคมสหกรณ์พนา พรอ้มถนนและ

ไฟฟ้า ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 2,600,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 69,000                     

งบลงทนุ 69,000                     

ครุภณัฑ์ 69,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 69,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนน

หนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 159,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   
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งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลไก่ค า

 อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลไก่ค า อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอ านาจเจริญ  

ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอ านาจเจริญ  

ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

กรมการขา้ว 96,384,400                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 96,384,400                

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 96,384,400                

การขยายศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 96,384,400                

งบลงทนุ 96,384,400                

ครุภณัฑ์ 96,384,400                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,791,100                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารส านกังานศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้ว

อ านาจเจริญ   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 1,631,100                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร พรอ้มฐาน

ตัง้   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ถงั 13 160,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,637,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์  

ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ คนั 1 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ คนั 2 1,642,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 631,300                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 12 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล   

ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Dot Matrix แบบแคร่ส ัน้   ต าบลคึมใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   

ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ

 จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ

 แบบที่ 1   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA    ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 12 69,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสายสะพาย ชนิดขอ้อ่อน ขนาด

เครื่องยนต ์ไม่ต า่กวา่ 1.5 แรงมา้   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น - น า้เยน็แบบขวดพลาสติกครอบ พรอ้ม

ขวด   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 5 33,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 132,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 24 ลา้น

พกิเซล พรอ้มอปุกรณ์   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 40,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 85,681,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรอปุกรณ์เพือ่การปรบัปรุงสภาพเมลด็พนัธุศู์นย์

เมลด็พนัธุข์า้วอ านาจเจริญ   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าคลงัเมลด็พนัธุศู์นยเ์มลด็พนัธุข์า้ว

อ านาจเจริญ   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 5,681,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,456,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการควบคุมคุณภาพเมลด็พนัธุ์

ศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้วอ านาจเจริญ   ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 2,456,500                    

กระทรวงคมนำคม 521,286,600               

กรมการขนส่งทางบก 1,850,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 480,000                   

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 480,000                   

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 480,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 480,000                      
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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 านกังานขนส่งจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบล

โนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 155,877,100              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 18,010,400                

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 8,010,400                 

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 8,010,400                 

งบรายจ่ายอื่น 8,010,400                 

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการทางเลีย่งเมอืง

อ านาจเจริญ (ดา้นทศิตะวนัตก) โครงการ 1 8,010,400                    

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 10,000,000                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสนีวน - บุ่งเขยีว 

จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองล าเซ - 

ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 2 8,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 130,016,700              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 101,622,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 101,622,000              

งบลงทนุ 101,622,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 101,622,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 91,722,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงอ านาจเจริญ กม. 636 48,164,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองล าเซ - ปทุม

ราชวงศา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยสะแบก - อ านาจเจริญ

 จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 202 

ตอน สะพานคลองล าเซ - ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 17,558,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยสะแบก - อ านาจเจริญ

 จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 9,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 28,394,700                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 11,044,800                

งบลงทนุ 11,044,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,044,800                   
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ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,044,800                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองล าเซ - 

ปทุมราชวงศา, สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผอื

 และสายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผอื - เขมราฐ จ. อ านาจเจริญ แห่ง 1 4,760,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลอือ านาจ - พนา 

ตอน 1 จ. อ านาจเจริญ แห่ง 1 2,239,500                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนาม

แท่ง ตอน 1 จ. อ านาจเจริญ แห่ง 1 2,044,800                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนาม

แท่ง ตอน 2 จ. อ านาจเจริญ แห่ง 2 2,000,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 17,349,900                

งบลงทนุ 17,349,900                

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. จ.อ านาจเจริญ เครื่อง 1 65,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,100,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและลานซกั

ลา้ง ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. จ.อ านาจเจริญ หลงั 1 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,800,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.6 บก.

ทล. จ.อ านาจเจริญ หลงั 1 10,800,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 7,850,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,500,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อ านาจเจริญ - ลอื

อ านาจ ตอน 1 จ. อ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อ านาจเจริญ - ลอื

อ านาจ ตอน 2 จ. อ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อ านาจเจริญ - ลอื

อ านาจ ตอน 3 จ. อ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อ านาจเจริญ - ลอื

อ านาจ ตอน 4 จ. อ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อ านาจเจริญ - ลอื

อ านาจ ตอน 5 จ. อ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อ านาจเจริญ - ลอื

อ านาจ ตอน 6 จ. อ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อ านาจเจริญ - ลอื

อ านาจ ตอน 7 จ. อ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 
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ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 363,558,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 119,533,100              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 17,204,100                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 17,204,100                

งบลงทนุ 17,204,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,204,100                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 17,204,100                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยตาเทยีว อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ม. 140 8,231,200                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าเซบก อ.ลอือ านาจ จ.อ านาจเจริญ ม. 80 8,972,900                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 102,329,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 102,329,000              

งบลงทนุ 102,329,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,329,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 102,329,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานล าเซบาย บ.นาเมอืง - บ.หนองชมุ อ.

เมอืง จ.อ านาจเจริญ กม. 2.55 17,860,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก อจถ.1 - 0004 - บ.หนองมะแซว อ.พนา จ.

อ านาจเจริญ กม. 2.25 15,760,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.212 - บ.แมด อ.เมอืง จ.อ านาจเจริญ กม. 1.719 12,320,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยจนัลนั อ.ลอือ านาจ จ. กม. 1.65 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยแซว อ.ลอือ านาจ จ. กม. 1.65 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานมติรสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.อ านาจเจริญ กม. 1.65 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานสองนาสมัพนัธ ์อ.เมอืง จ.อ านาจเจริญ กม. 1.65 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ไร่สสุีก อ.เสนางคนิคม จ. กม. 1.3 9,121,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.212 - บ.โนนเมอืง อ.เมอืง จ. กม. 0.515 3,290,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2049 - บ.คูณสวรรค ์อ.พนา จ. กม. 0.45 4,378,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 192,015,700              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 7,348,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,899,000                 

งบลงทนุ 4,899,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,899,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,899,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยจนัลนั อ.ลอือ านาจ จ.อ านาจเจริญ ม. 30 4,899,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 2,449,800                 

งบลงทนุ 2,449,800                 

ครุภณัฑ์ 450,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบเพือ่หาค่า CBR แบบไฟฟ้า แขวงทาง

หลวงชนบทอ านาจเจริญ เครื่อง 1 380,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,999,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัเรือนแถวเจา้หนา้ที่ แบบ 6 หอ้ง

 แขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,999,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 167,890,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 167,890,000              

งบลงทนุ 167,890,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 167,890,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 167,890,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2134

 - บา้นหนองชา้งนอ้ย อ.ลอือ านาจ จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2134

 - บา้นโพนเมอืง อ.พนา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210

 - บา้นต าแย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210

 - บา้นต าแย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - อ าเภอเสนางคนิคม อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - อ าเภอเสนางคนิคม อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นโนนเมอืง อ.เมอืง, หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - อ าเภอพนา อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - อ าเภอพนา อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นโพนขวาว อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 3,970,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 212

 - บา้นแมด อ.เมอืง, ลอือ านาจ จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,520,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - บา้นหนองเมก็ อ.เมอืง จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134

 - บา้นโปโล อ.ลอือ านาจ, เมอืง จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202

 - อ าเภอพนา อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อจ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2049

 - บา้นคูณสวรรค ์อ.พนา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่

สสุีก อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ กม. 3.1 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อ าเภอ

พนา อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อ านาจเจริญ กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บา้น

ต าแย อ.หวัตะพาน, ม่วงสามสบิ จ.อ านาจเจริญ กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ กม. 385 22,600,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 16,776,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 15,730,000                

งบลงทนุ 15,730,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,730,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,730,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสุีก อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2134 - บา้นโปโล อ.ลอือ านาจ, เมอืง จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2210 - บา้นไผ่ใหญ่ อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นน า้ค า อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 202 - อ าเภอชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา, ชานุมาน จ. แห่ง 1 630,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 212 - บา้นโนนเมอืง อ.เมอืง, หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.5014 บา้นหวั

ตะพาน - บา้นโนนตูม อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสุีก อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.3010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 202 - บา้นคึมใหญ่ อ.เมอืง, จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2134 - บา้นโปโล อ.ลอือ านาจ, เมอืง จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อจ.4003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2210 - บา้นต าแย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 2 3,960,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 52,010,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 14,200,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 14,200,000                

งบลงทนุ 14,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,200,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,200,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อจ.

3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสุีก อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ. แห่ง 2 2,840,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อจ.

3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อ าเภอชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา, ชานุ

มาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อจ.

3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นโพนขวาว อ.หวัตะพาน จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อจ.

3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นโสกใหญ่ อ.ปทุมราชวงศา จ. แห่ง 1 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อจ.

4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้นต าแย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 2 2,840,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อจ.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นโปโล อ.ลอือ านาจ, เมอืง จ. แห่ง 2 2,840,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 27,720,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 27,720,000                

งบลงทนุ 27,720,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,720,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 27,720,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.

3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นไร่สสุีก อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ. แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.

3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อ าเภอพนา อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ. แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.

3017 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บา้นน า้ค า อ.เสนางคนิคม จ. แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.

3020 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บา้นหนองเมก็ อ.เมอืง จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.

4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้นต าแย อ.หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 2 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.

4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นโปโล อ.ลอือ านาจ, เมอืง จ. แห่ง 2 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2210 - บา้นไผ่ใหญ่ อ.หวัตะพาน จ. แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.

4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นโพนเมอืง อ.พนา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บา้นหนองชา้งนอ้ย อ.ลอือ านาจ จ. แห่ง 2 3,960,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อจ.

4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2049 - บา้นคูณสวรรค ์อ.พนา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 2 3,960,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 10,090,000                

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 10,090,000                

งบลงทนุ 10,090,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,090,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,090,000                   

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย อจ.3002 แยกทางหลวง

หมายเลข 202 - อ าเภอเสนางคนิคม อ.เมอืง, เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ แห่ง 2 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย อจ.3007 แยกทางหลวง

หมายเลข 212 - บา้นโนนเมอืง อ.เมอืง, หวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ แห่ง 2 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย อจ.4026 แยกทางหลวง

หมายเลข 2049 - บา้นคูณสวรรค ์อ.พนา จ.อ านาจเจริญ แห่ง 2 3,990,000                    
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กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 83,258,200                

กรมทรพัยากรน า้ 48,342,700                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 48,342,700                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 48,342,700                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 48,342,700                

งบลงทนุ 48,342,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,342,700                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,842,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมแหลง่น า้หว้ยก าป้ี  บา้นสหกรณ์นิคม 

หมู่ที่ 4  ต าบลนาหวา้  อ าเภอปทุมราชวงศา  จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 8,842,700                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 39,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้สระน า้บา้นนาเมอืง  บา้นนาเมอืง 

หมู่ที่ 9  ต าบลกดุปลาดุก  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลง่น า้หนองเลงิ  บา้นกงุชยั หมู่ที่ 10  

ต าบลดงบงั  อ าเภอลอือ านาจ  จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บ่อบกัฮกุ  บา้นโนนผกัหวาน หมู่ที่ 7

  ต าบลจกิดู่  อ าเภอหวัตะพาน  จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 30,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 18,923,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 18,923,200                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 4,915,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 4,915,000                 

งบลงทนุ 4,915,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,915,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,915,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นค าโพน หมู่ที่ 3 

ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโคกพระวนิยัด ีหมู่ที่

 3 ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนโสกโดนค าไหลค าเตย 

หมู่ที่ 3 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นภกัดเีจริญหวันา

โคกชา้งมะนาย หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองสามสหีนอง

ดนิด า หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสามส ีอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 12,328,200                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,001,400                 

งบลงทนุ 1,001,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,001,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,001,400                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนอ้ยนาด ีกลุม่ 2 หมู่ที่ 

13 ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นพทุธศิลป์ กลุม่ 1 หมู่ที่ 

10 ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นพทุธศิลป์ กลุม่ 2 หมู่ที่ 

10 ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติยบ์า้นโนนสูง หมู่ที่ 4  ต าบลนาเวยีง 

อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโคกกลาง หมู่ที1่5 ต าบลนาเวยีง 

อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาคู หมู่ที่ 9 ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย 

อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองเมก็ หมู่ที5่ ต าบลคึมใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองไฮนอ้ย หมู่ที6่ ต าบลหนองขา่

 อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ บา้นหนองคู หมู่ที3่ ต าบลนาเวยีง 

อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,680,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,680,000                 

งบลงทนุ 1,680,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,680,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลนาจกิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองคลา้ หมู่ที่ 9 ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นสวา่ง หมู่ที่ 2 ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองโน หมู่ที่ 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนอ้ยนาด ีหมู่ที่ 13 ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาด ีหมู่ที่ 3 ต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 240,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงมะยาง หมู่ที่ 7 ต าบลดงมะยาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 1,631,800                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 285,100                   

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 285,100                   

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 285,100                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 2 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัอ านาจเจริญ 0 185,100                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,346,700                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 1,346,700                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 462,600                   

งบลงทนุ 462,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 462,600                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 462,600                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอ านาจเจริญ กโิลเมตร 90 462,600                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 884,100                   

งบลงทนุ 884,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 884,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 884,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 1881 884,100                      

กรมป่าไม ้ 14,360,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,745,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 3,745,000                 

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 50 175,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 3,570,000                 

งบลงทนุ 2,340,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,340,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 600 2,340,000                    

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 1,160,000                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 55 660,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัอ านาจเจริญ หมู่บา้น 25 500,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 8,580,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 8,580,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 8,580,000                 

งบลงทนุ 8,580,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,580,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,580,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 2200 8,580,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,035,500                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 2,035,500                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,035,500                 

งบลงทนุ 2,035,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,035,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,035,500                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอ านาจเจริญ กโิลเมตร 5 25,700                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 74 36,300                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 900 918,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัอ านาจเจริญ กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอ านาจเจริญ กลา้ 267000 774,300                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 3,739,200                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 3,739,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,739,200                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 3,739,200                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 3,739,200                 

งบลงทนุ 3,739,200                 

ครุภณัฑ์ 3,739,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ที่สถานีอตุุนิยมวทิยา

อ านาจเจริญ   ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 2 64,800                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,674,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นอตัโนมตัิ ที่สถานี

อตุุนิยมวทิยาอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นสถานีอตุุนิยมวทิยา    

อ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 15 1,074,400                    

กระทรวงมหำดไทย 667,338,500               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 5,804,900                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 208,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 208,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 208,000                   

งบรายจ่ายอื่น 208,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 208,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,756,900                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,756,900                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 1,256,900                 

งบลงทนุ 1,256,900                 

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 450,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 806,900                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 806,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 806,900                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 25,207,000                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 13,918,000                

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 13,918,000                

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 13,918,000                

งบลงทนุ 13,918,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,918,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,918,000                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดกลาง กองรอ้ย อส.อ.ชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 8,322,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.ลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 11,289,000                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 11,289,000                

การบริหารงานอ าเภอ 11,289,000                

งบลงทนุ 11,289,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,289,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 623,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบน า้ส ารองที่วา่การอ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 123,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้กองรอ้ย อส. จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,804,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งกลุม่งานป้องกนัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดั จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 359,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งกลุม่งานการเงนิจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดั จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 391,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 435,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และป้ายที่วา่การอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั แห่ง 1 493,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้หอประชมุอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั แห่ง 1 477,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถที่วา่การอ าเภอเสนานิคม จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศาลาประชาคมอ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั แห่ง 1 497,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,418,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 174,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 275,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 559,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,443,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอปทุมราชวงศา 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บา้นพกันายอ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 356,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกฬีาที่วา่การอ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถหลงัที่วา่การอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั แห่ง 1 456,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานบริเวณกองรอ้ย อส. อ าเภอเสนางคนิคม 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 354,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายที่วา่การอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั แห่ง 1 337,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั

อ านาจเจริญ แห่ง 1 120,000                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 159,694,500              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 49,168,000                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ป้องกนัการสูญเสยีดนิแดนของประเทศ 49,168,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ตามชายแดนระหวา่งประเทศ 49,168,000                

งบลงทนุ 49,168,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,168,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 49,168,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นศรีสมบูรณ์ (ต่อเน่ือง

ดา้นเหนือน า้) ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ความยาว แห่ง 1 20,168,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้โขง บา้นบุ่งเขยีว หมู่ที่ 3 

(ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิเหนือน า้-ทา้ยน า้) ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดั

อ านาจเจริญ ความยาว 1,400 เมตร แห่ง 1 29,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 41,299,300                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 19,640,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 19,640,000                

งบลงทนุ 19,640,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,640,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 19,640,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะชมุชนชานุมาน อ าเภอชานุมาน

 จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 19,640,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 21,659,300                

วางและจดัท าผงัเมอืง 17,550,000                

งบรายจ่ายอื่น 17,550,000                

รายการระดบัที1่: การวางผงัเมอืงรวมจงัหวดัอ านาจเจริญ ผงั 1 17,550,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 4,109,300                 

งบรายจ่ายอื่น 4,109,300                 

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 4,109,300                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 69,227,200                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 9,017,300                 

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 9,017,300                 

งบลงทนุ 9,017,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,017,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมหว้ยละโอง ระยะที่ 3 บา้นนาวดั 

ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ านาจเจริญ ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 60,209,900                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 60,209,900                

งบลงทนุ 60,209,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,209,900                   

ค่าควบคุมงาน 2,716,500                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงอ านาจเจริญ ระยะที่ 1 จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 2,716,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 57,493,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนเมอืงอ านาจเจริญ ระยะที่ 1 จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 57,493,400                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 476,632,100              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 618,100                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 618,100                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 618,100                   

งบลงทนุ 618,100                   

ครุภณัฑ์ 618,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 154,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 7 154,700                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ

 จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 7 30,100                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ

 จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 7 38,500                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ตวั 14 23,800                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 7 20,300                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ

 จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 14 42,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 463,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 7 463,400                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 7 63,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนน

หนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 14 53,200                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 14 81,200                        
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 475,790,200              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,442,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,442,000                 

งบอดุหนุน 5,442,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,442,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 5,442,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 22 เมตร 

ยาว 42  เมตร โรงเรียนนาวงัวทิยา บา้นนาวงั หมู่ที่ 3 ต าบลนาวงั 

เทศบาลต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 2,642,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 45 เมตร ยาว  80 เมตร

 บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 10 ต าบลหนองไฮ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ

 อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 2,800,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 109,721,000              

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 15,328,000                

งบอดุหนุน 15,328,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,328,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 15,328,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยทรายตอนบน บา้นป่าก่อนอ้ย หมู่ที่ 4 

ต าบลป่าก่อ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,685 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 504,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยซนั บา้นนาหนองแดง หมู่ที่ 6 ต าบลป่า

ก่อ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 85,500 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกพรอ้มก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยหน่อง บา้นปลา

คา้ว หมู่ที่ 2 ต าบลปลาคา้ว ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลกึ 4 

เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,250 ลบ.ม. สน้ฝายสูง 1.50 

เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร กวา้ง 10 เมตร ตามแบบ มข. 2527 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืงออ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ล  าหว้ยแซว บา้นหนองน า้เที่ยง หมู่ที่

 4 ต าบลปลาคา้ว สนัฝาย สูง 1.50 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร กวา้ง 12 

เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข.2527

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืงออ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 564,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองกงุ หมู่ที่ 3 บา้นนาอดุม ต าบลนายม มี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 53,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลนายม 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,503,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองน า้สาธารณะ หนองบา้น หมู่ที่ 6 บา้น

นายม ต าบลนายม มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,694 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 811,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ดอนหวัดง หมู่ที่ 3 บา้นนาค า ต าบล

นาหมอมา้ ฝายน า้ลน้แบบรถขา้มได ้(Spill Way) ขนาดสนัฝายกวา้ง 4 

เมตร ยาว 20 เมตร สูง 2.50 เมตร เทศบาลต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 684,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็หว้ยไผ่ (นาพ่อสุ

พจน)์ หมู่ที่ 4 บา้นแกง้กฐนิ ต าบลนาหมอมา้ ฝายน า้ลน้ ตามแบบ มข. 

2527 ขนาดสนัฝายสูง 2 เมตร ยาว 20 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร 

เทศบาลต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 904,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หว้ยกดุสระคุ ชมุชนโนนจาน ต าบล

บุ่ง ตามแบบ มข.2527 สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 

13 เมตร เทศบาลเมอืงอ านาจเจริญ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 677,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หว้ยจนัลนั ต าบลบุ่ง ตามแบบ มข. 

2527 สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 13 เมตร เทศบาล

เมอืงอ านาจเจริญ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 677,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยบง หมู่ที่ 6 บา้นหนองสองหอ้ง 

ต าบลนาผอื มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 32,542 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 1,569,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยปลาแดก (ท่ายา่เลงิ) บา้นโคกชาด หมู่ที่ 

7 ต าบลค าพระ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,125 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 936,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยหวา้ หมู่ที่ 4 บา้นค าขา่ ต าบลสรา้งถอ่

นอ้ย มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 52,965 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,842,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกฝายหาดสวนยา บา้นหนองไหล ต าบลสรา้งถอ่

นอ้ย มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 47,992 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,747,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 94,393,000                

งบอดุหนุน 94,393,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,393,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 94,393,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดกลาง ที่ต ัง้ขา้งศาลาประชาคม บา้นนิคมแปลง 5,7,8 หมู่ที่ 12 

ต าบลชานุมาน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน แห่ง 1 1,013,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นหนองขา่ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองขา่  เทศบาลต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุม

ราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 2,587,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 6,000 เมตร บา้นหนองแมงดา หมู่ที่ 3 ต าบล

หนองแมงดา  เทศบาลต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 4,602,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,700 เมตร บา้นพทุธศิลป์ หมู่ที่ 10 ต าบลค า

โพน องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 4,526,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 5,000 เมตร บา้นแกว้มงคล หมู่ที่ 3 ต าบลนาหวา้

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 4,053,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,000 เมตร บา้นหนองแสง หมู่ที่ 7 ต าบลนาหวา้ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 4,189,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,000 เมตร ชมุชนนาวดั หมู่ที่ 8 ต าบลนาวงั 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลนาวงั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 3,743,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,000 เมตร หมู่ที่ 1 ที่ต ัง้วดัภูดนิบา้นนาหมอมา้ 

ต าบลนาหมอมา้  เทศบาลต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 3,626,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,000 เมตร บา้นหนองเรือ หมู่ที่ 2 ต าบลนาหมอ

มา้  เทศบาลต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 3,626,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 2,200 เมตร บา้นหนองปลงิ หมู่ที่ 3 ต าบลดอน

เมย องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเมย อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 4,974,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 พรอ้มวางท่อความยาว 6,000 เมตร บา้นดงบงั หมู่ที่ 10 ต าบลน า้ปลกี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 5,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 พรอ้มวางท่อความยาว 6,000 เมตร หมู่ที่ 5 บา้นค าสรา้งบ่อ ต าบลน า้

ปลกี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 5,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

บา้นดงสวาง หมู่ที่ 7 ต าบลโนนโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 

อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 3,456,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,800 เมตร หมู่ที่ 1 ภายในวดัวดับา้นอ่างใหญ่ 

ต าบลบุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 3,800 เมตร หมู่ที่ 5 บา้นเหลา่เจริญ คุม้กลางบา้น

 ต าบลบุ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 พรอ้มวางท่อความยาว 4,800 เมตร บา้นโคกชา้งมะนาย หมู่ที่ 7 ต าบล

หว้ยไร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 5,660,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 1,5,7 บา้นดงมะยาง ต าบลดงมะยาง เทศบาลต าบลดงมะยาง 

อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 3,090,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 6,100 เมตร บา้นเปือย หมู่ที่ 1,7,8,9 ต าบลเปือย 

เทศบาลต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 5,090,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 5,500 เมตร บา้นเปือย หมู่ที่ 6 ต าบลเปือย  

เทศบาลต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 4,810,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 4,000 เมตร หมู่ที่ 3 บา้นนาอดุม ต าบลหนองไฮ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 6 บา้นหนองไฮ ต าบลหนองไฮ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั แห่ง 1 3,460,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 

หมู่ที่ 4,10 บา้นหวัดง ต าบลเค็งใหญ่  เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวั

ตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 ต าบลหวัตะพาน เทศบาลต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 2,428,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มวางท่อความยาว 9,640 เมตร บา้นโพนเมอืงนอ้ย, บา้นนอ้ยนาเวนิ

 หมู่ที่ 1,10 ต าบลโพนเมอืงนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนเมอืงนอ้ย

 อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 6,030,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,271,800                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 2,271,800                 

งบอดุหนุน 2,271,800                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,271,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 2,271,800                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลชานุมาน เทศบาลต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจนิดา

มณี องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคก

จกัจ ัน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกเจริญ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาสดีา

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นิคม

เกษตรกรรมฯองคก์ารบริหารส่วนต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยฆอ้ง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าก่อ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

ศิลา เทศบาลต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

พทุธรกัษา เทศบาลต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามแยก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีสุข

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย 

 เทศบาลต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวนิยั

ด ี เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมัพ

วนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนิ

กอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอนง

คาราม เทศบาลต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองขา่-ป่าหวาย เทศบาลต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพนา เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เสารีก เทศบาลต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สรอ้ย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

ขวญั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมัพร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเทพ

มงคล เทศบาลเมอืงอ านาจเจริญ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงอ านาจเจริญ เทศบาลเมอืงอ านาจเจริญ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้ปลกี 

เทศบาลต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นายม 

เทศบาลต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุปลา

ดุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไก่ค า 

เทศบาลต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นภูเขา

ขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ดอนเมย องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเมย อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาแต ้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแต ้อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาวงั เทศบาลต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแกง้

กฐนิ เทศบาลต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าสรา้ง

บ่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพธิ์ศิลา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปลาคา้ว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ปลาคา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนนดู่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยไร่ (บา้นหนองตาใกล)้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หว้ยไร่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

มะแซว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเหลา่พรวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่พรวน อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

จกิ (ศูนย ์2) (บา้นหนองทุ่งมนต ์หมู่ 2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาจกิ 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

เรือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอ่าง

ใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลอ านาจ เทศบาลต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โคกกลาง เทศบาลต าบลโคกกลาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กงุชยั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

มะยาง เทศบาลต าบลดงมะยาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฟ้าห่วน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไร่ข ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเปือย

 เทศบาลต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน า้

ท่วม เทศบาลต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ประชาสามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมด อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

หิ้ง เทศบาลต าบลสามหนอง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเสนางคนิคม เทศบาลต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนสูง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าหวาย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่สสุีก อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาไร่

ใหญ่ เทศบาลต าบลสริิเสนางค ์อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สามส ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสามส ีอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองไฮ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหวัตะพาน เทศบาลต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เค็งใหญ่ 

เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดู่ใน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นอ้ยนา

เวนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

แคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

เลาะ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โสกสวา่ง

ท่าวงัหนิ เทศบาลต าบลรตันวารีศรีเจริญ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลค าพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าพระ อ าเภอหวั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลสาธติ

เทศบาลพนา (เทศบาล 2) เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 24,000,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 24,000,000                

งบอดุหนุน 24,000,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 24,000,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 24,000,000                   
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลนาหมอมา้ 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 เทศบาลต าบลนาวงั 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 เทศบาลต าบลไก่ค า 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 เทศบาลต าบลนายม 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 เทศบาลต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน 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 าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวัตะพาน 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 าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ 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 าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดั 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 าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางค คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมด อ าเภอลอื คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 334,355,400              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 320,891,000              

งบอดุหนุน 320,891,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 320,891,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 320,891,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งถนนดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิเคปซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อจ.ถ. 1-0075 สายทางบา้น

แมด - บา้นดอนช ี(ตอน 2) จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

12,144 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ านาจเจริญ อ าเภอลอื สาย 1 9,280,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งถนนดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อจ.ถ. 1-0015 

สายทางบา้นเหลา่หนาด - บา้นหนองทบัมา้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1270 

เมตร หนา 0.04 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10160 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัอ านาจเจริญ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 8,870,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อจ.ถ.33001 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 - บา้นโนนส าราญ 

บา้นนิคมแปลง 1,2 หมู่ที่ 9, 10 ต าบลชานุมาน จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,060 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชานุมาน สาย 1 9,977,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อจ.ถ.33002 แยกทางหลวงหมายเลข 3006 - บา้นนิคมแปลง 3 

บา้นนิคมแปลง 3,4 หมู่ที่ 7, 11 ต าบลชานุมาน จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 20,250 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลชานุมาน อ าเภอ สาย 1 9,637,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อจ.ถ.7-0001 บา้นนาถาวร - เขตต าบลลอื หมู่ที่ 5 บา้นนาถาวร ต าบล

นาป่าแซง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราช สาย 1 9,013,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อจ.ถ.7-0002 ถนนอรุณประเสริฐ-บา้นยางเครือพฒันา หมู่ที่ 7 ต าบลนา

ป่าแซง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา สาย 1 9,013,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อจ.3135 สาย บา้นเปือย - บา้นน า้ท่วม หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 3) ต าบล

เปือย กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,225 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 1 เมตร เทศบาลต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อจ.ถ.62-001 สายต่อ อบจ.3010 บา้นนาเวยีง - บา้นโคก

กลาง หมู่ที่ 1, 9 ต าบลนาเวยีง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 23,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 6,700,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อจ.ถ.39-004 สายแยก ทช.3017 บา้นโคกกลาง - บา้นโนน

สูง หมู่ที่ 2, 8 ต าบลนาเวยีง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,225 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 2,480,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อจ.ถ.1-0075 สายบา้นโพนขวาว หมู่ที่ 4 - บา้นโนนคอ้ทุ่ง หมู่ที่ 

5 ต าบลจกิดู่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,080 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 8,810,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อจ.ถ.32-002 สายแยก ทช.อจ.4003 - ฟารม์ไก่บา้นจกิดู่ หมู่ที่ 5

 บา้นจกิดู่ ต าบลจกิดู่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,584 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 5,620,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นม่วงโป้ หมู่ที่ 1 

เชือ่มบา้นสนามชยั หมู่ที่ 8 ต าบลโนนงาม กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 5,091,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนายม หมู่ที่ 

6 - ภูก าแมด ต าบลนายม กวา้ง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร

 เทศบาลต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 2,524,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรเคปซลี สายบา้นนาค า

 หมู่ที่ 3 - บา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลนาหมอมา้ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

10,440 ตารางเมตร เทศบาลต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรเคปซลี สายทาง

โรงเรียนบา้นนาหมอมา้ หมู่ที่ 7 - สะพานสองนาสมัพนัธ ์ต าบลนาหมอมา้

 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,461 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 9,810,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรเคปซลี สายทางแยก 

ทล.212 (ขา้งวทิยาลยัเทคนิคอ านาจเจริญ) - บา้นดอนแดง หมู่ที่ 11 

ต าบลนาผอื มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 9,680,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโคกก่อง หมู่

ที่ 5 - บา้นสรา้งนกทา ต าบลปลาคา้ว จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 5,845 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 3,947,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรเคปซลี สายหวันา หมู่

ที่ 6 - บา้นโคกสวา่ง หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยไร่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,100 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ สาย 1 9,990,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อจ.ถ.64-003 หมู่ที่ 4 บา้นหนองบวั -หนองขุน่-บา้นสามคัคี ต าบลเหลา่

พรวน กวา้ง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้ง

ละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืง สาย 1 683,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 6 บา้นหนองโน

 ต าบลโพนทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอ

เสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนเคปซลี สายทบา้นคึมนอ้ย หมู่ที่

 5 ไปบา้นค านอ้ย หมู่ที่ 2 ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวั สาย 1 9,870,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนเคปซลี สายบา้นนาคู หมู่ที่ 9 

ไปบา้นโพนขวาว ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน สาย 1 8,730,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นโคก

เลาะ หมู่ที่ 8 เชือ่มบา้นหนองแกว้ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแกว้ มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 14,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ สาย 1 9,801,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งทางดนิซเีมนตผ์สมโพลิ

เมอร ์ปิดผวิเคปซลี สายบา้นศาลา - บา้นน า้ท่วม หมู่ที่ 8 ต าบลแมด มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมด สาย 1 8,140,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนเคปซลี สายน า้ซบั-ดงสบูี ต าบล

แมด มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

แมด อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 7,330,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรเคปซลี สายบา้นโนน

สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 - บา้นโนนโพธิ์ ต าบลนาจกิ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,800 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาจกิ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ สาย 1 9,840,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนผวิจราจรเคปซลี สายหว้ยไร่ 

หมู่ที่ 1 - บา้นหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยไร่ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,160

 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

อรุณประเสริฐ-บา้นนาเยยี หมู่ที่ 4 ต าบลนายม มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

11,838 ตารางเมตร เทศบาลต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ สาย 1 5,579,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมงผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อจ.ถ.9-0002 สายนาด ี- กดุปลาดุก ชมุชนนาด ีหมู่ที่ 4 ต าบล

นาวงั กวา้ง 6 เมตร ยาว 618 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลนาวงั

 อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 1,975,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที2่: เสริมผวิพาราแอลฟลัทค์อนกรีต สายกดุตากลา้-นาค า 

หมู่ที่ 1 ชมุชนกดุตากลา้ ต าบลนาวงั กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,070 เมตร 

หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั สาย 1 2,058,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์

ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี หมู่ที่ 3 บา้นหนองปลงิ - นาตูม กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 2,200 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเมย อ าเภอเมอืง สาย 1 6,940,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์

ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี หมู่ที่ 5 บา้นดอนเมย - บา้นหนองแคน กวา้ง

 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเมย อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 9,454,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์

ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายจากถนนทางหลวง 2210 - ดอนปู่ตา 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.05 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 9,760,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร์

 ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นหนองหนิ - บา้นไร่ กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,900 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,400 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั สาย 1 9,768,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร ์

ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายจากดอนปู่ตา - ล าเซบาย กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

น า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 9,760,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมชัน้โครงสรา้งดนิซเีมนตผ์สมโพลเิมอร์

 ปิดผวิลาดยางพาราเคปซลี สายบา้นดงสุวรรณ - หว้ยโท กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,400 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 2,871,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง

บา้นหว้ยทม-บา้นพทิกัษไ์ทย หมู่ที่ 11 ต าบลชานุมาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,200 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,200 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดั สาย 1 9,760,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

สามแยกหว้ยกระแสน-บา้นหว้ยกระแสน หมู่ที่ 7 ต าบลชานุมาน กวา้ง 6 

เมตร ยาว 3,200 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ย

กวา่ 19,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน สาย 1 9,760,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนภายใน

หมู่บา้นไก่ค า หมู่ 1,13 ต าบลไก่ค า มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13,342 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 5,350,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนภายใน

หมู่บา้นไก่ค า หมู่ 8,12 ต าบลไก่ค า กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา

 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,600 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

ไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 4,654,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทางถนนรอบ

เมอืง รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อจ.ถ.16-006 หมู่ที่ 3,11 บา้นหนองทบัมา้ 

ต าบลเสนางคนิคม มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,100 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

เสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 3,124,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อจ.ถ.16-001 หมู่ที่ 2,14 บา้นบก ต าบลเสนางคนิคม จ านวน 8 

ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,881 ตารางเมตร เทศบาลต าบลเสนางค

นิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 4,432,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต  สาย

ดอนหม-ูนาอดุม หมู่ที่ 5 ต าบลหนองไฮ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร

 หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,400 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 6,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายหนา้

 อบต.-ภูเกษตร หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไฮ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อจ.2018 สายบา้นเค็งใหญ่ หมู่ที่ 2 ไปบา้นดู่ หมู่ที่ 6 ต าบลเค็ง

ใหญ่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,495 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,475 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 3,071,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองแกว้ 

หมู่ที่ 1 เชือ่มบา้นโนนคอ้ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแกว้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 

215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 860 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ สาย 1 500,000                      

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 4,533,300                 

งบอดุหนุน 4,533,300                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,533,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 4,533,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค ามะเบื่อหว้ยไร่แสงเพชร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สมสะอาดเนินกงุ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองสามส ีอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 2,470,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 6,205,100                 

งบอดุหนุน 6,205,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,205,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนสาธติเทศบาลเมอืงอ านาจเจริญ เทศบาลเมอืง

อ านาจเจริญ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 6,205,100                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 2,726,000                 

งบอดุหนุน 2,726,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,726,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 2,726,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า หว้ยแกง้ หมู่ที่

 1 บา้นป่าก่อ ต าบลป่าก่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุ

มาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 866,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า หว้ยทม หมู่ที่

 2 บา้นหว้ยทม ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 772,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นท่ายางชมุ 

หมู่ที่ 8 ต าบลค าพระ องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 738,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองเทา 

หมู่ที่ 2 ต าบลจกิดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นจกิดู่ หมู่ที่

 5 ต าบลจกิดู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั แห่ง 1 175,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 223,800                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 223,800                   

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 223,800                   

งบลงทนุ 223,800                   

ครุภณัฑ์ 223,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 223,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนาม

แท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนาม

แท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบล

โนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 6 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง ชดุ 6 22,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบล

โนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 5,828,300                 

กรมคุมประพฤติ 15,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 15,800                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 15,800                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 15,800                     

งบลงทนุ 15,800                     

ครุภณัฑ์ 15,800                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอ านาจเจริญ  

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 15,800                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 45,900                     
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 45,900                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 45,900                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 45,900                     

งบลงทนุ 45,900                     

ครุภณัฑ์ 45,900                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 45,900                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 18 น้ิว  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ ตวั 7 15,400                        

รายการระดบัที1่: พดัลมดูดอากาศ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ตวั 5 6,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 2 16,000                        

กรมราชทณัฑ์ 5,766,600                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 449,800                   

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 449,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 449,800                   

งบลงทนุ 449,800                   

ครุภณัฑ์ 449,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 449,800                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 5,316,800                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 5,316,800                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 5,316,800                 

งบลงทนุ 5,316,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,316,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,316,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ เรือนจ าจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ หลงั 1 5,316,800                    

กระทรวงแรงงำน 3,458,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 53,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 53,800                     

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 53,800                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 53,800                     

งบลงทนุ 53,800                     

ครุภณัฑ์ 53,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 36,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารแบบบานเลือ่น  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

อ านาจเจริญ  ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 6 36,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,800                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานแรงงานจงัหวดั

อ านาจเจริญ  ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 17,800                        

กรมการจดัหางาน 454,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 308,400                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 113,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 7,400                      

งบด าเนินงาน 7,400                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

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                     
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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                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

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 2,814,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,814,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,814,000                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,481,000                 

งบลงทนุ 1,481,000                 

ครุภณัฑ์ 1,481,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,481,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สารท าความเยน็แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ต าบลไก่ค า

 อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ขนาด 250 แอมป์  ต าบลไก่ค า อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าระบบเป็นสุญญากาศแบบ 2 ชัน้ (แบบฉุด

โดยตรง)  ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดผา้ไอน า้  ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความตา้นทานดนิ  ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตวั 1 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสุญญากาศแบบดจิติอล  ต าบลไก่ค า อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริมอตุสาหกรรมเขม็คู่ชนิด 4 เสน้ดา้ย  ต าบลไก่ค า

 อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรมถกัรงัดุม  ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างซอ่มอปุกรณ์ไฟฟ้า  ต าบลไก่ค า อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 68,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืฝึกเครื่องใชไ้ฟฟ้า  ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 137,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุบานแฟรท์่อทองแดง R-410a  ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกการควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า  ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 4 368,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั แบบ

อนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลไก่ค า 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลไก่

ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 3 87,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลวดเชือ่ม ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปฏบิตัิงานช่างอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มเกา้อี้  ต าบลไก่ค า 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วาดแบบ ขนาด 120 x 240 ซม.  ต าบลไก่ค า อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: แผงปฏบิตัิงานวงจรไฟฟ้าส าหรบัรถจกัรยานยนต ์ ต าบล

ไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนตฝึ์ก 4 จงัหวะ ขนาดไม่ต า่กวา่ 100 ซซี ี 

ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ คนั 2 80,000                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,333,000                 

งบลงทนุ 1,333,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,333,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,333,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่ในหอ้งโรงอาหารเป็นหอ้งฝึกอบรม ต าบลไก่

ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 357,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทาสอีาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ต าบลไก่ค า อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 976,000                      

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 136,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 136,000                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 66,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 66,000                     

งบลงทนุ 66,000                     

ครุภณัฑ์ 66,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ 20 ที่น ัง่ ของ ส านกังาน

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 66,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 70,000                     

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 70,000                     

งบลงทนุ 70,000                     
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ครุภณัฑ์ 70,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี้ ขนาด 21 ที่น ัง่ ของ  

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนน

หนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 70,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 541,100                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 541,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 541,100                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 541,100                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 241,800                   

งบลงทนุ 241,800                   

ครุภณัฑ์ 241,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง

 อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 61,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนาม

แท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตวั 1 19,300                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 299,300                   

งบลงทนุ 299,300                   

ครุภณัฑ์ 299,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 299,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง ชดุ 8 158,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 24,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอ านาจเจริญ 

 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 3 23,100                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 18,000                        

กระทรวงศึกษำธิกำร 565,582,654               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 103,340,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 571,100                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 571,100                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 571,100                   

งบรายจ่ายอื่น 571,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 571,100                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 17,504,100                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 17,504,100                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 5,944,200                 

งบอดุหนุน 5,944,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,944,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 2,384,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 3,560,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 11,559,900                

งบอดุหนุน 11,559,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,559,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 4,591,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 6,968,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 336,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 336,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 336,000                   

งบรายจ่ายอื่น 336,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 336,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 82,285,100                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 82,285,100                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 16,133,500                

งบอดุหนุน 16,133,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 16,133,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,572,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,662,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 10,898,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 66,151,600                

งบอดุหนุน 66,151,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 66,151,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 57,441,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,849,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,691,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,619,700                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,548,800                    



49 / 99

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,643,700                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 1,689,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 1,689,500                 

งบลงทนุ 1,689,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจ

เจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจ

เจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอ าาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจ

เจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจเจริญ 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจ

เจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจเจริญ 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอ าาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอ าาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจเจริญ 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจเจริญ 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 23,200                        
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 426,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 426,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ านาจเจริญ  

 ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 426,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 595,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 595,700                   

งบลงทนุ 595,700                   

ครุภณัฑ์ 595,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ าาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 23 368,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 23 87,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ เครื่อง 1 7,700                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 294,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 294,000                   

งบลงทนุ 294,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 294,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 294,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงป้อมยาม ส านกังาน กศน.จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 294,000                      

ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 64,500                     

จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 64,500                     

งบลงทนุ 64,500                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,500                        

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอพนา ต าบล

พระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 64,500                        

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 340,441,854              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,226,154                 
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โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,226,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,226,154                 

งบด าเนินงาน 1,226,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,226,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,226,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนหวั

ตะพานวทิยาคม ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนชานุมาน

วทิยาคม ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเสนางค

นิคม ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนลอื

อ านาจวทิยาคม ต าบลอ านาจ อ าเภออ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 179,830,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 172,487,000              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 172,487,000              

งบอดุหนุน 172,487,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 172,487,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 31961 172,487,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 31961 19,728,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 31961 11,153,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 31961 11,622,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 31961 16,415,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 31961 113,567,200                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 7,343,000                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 4,083,000                 

งบลงทนุ 4,083,000                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไก่ค า ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกดุน า้กนิ ต าบลนาแต ้อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพฒันาสามคัคี ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกกลางเหนือ ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสรา้งถอ่ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนาวงัวทิยา ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนายมวทิยาคาร ต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสรา้งนกทาวทิยาคม ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนลอืวทิยาคม ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,283,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,283,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นไก่ค า ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ

 จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกดุน า้กนิ ต าบลนาแต ้อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนพฒันาสามคัคี ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกกลางเหนือ ต าบลนาเวยีง อ าเภอเส

นางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสรา้งถอ่ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวั

ตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนนาวงัวทิยา ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ

 จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนสรา้งนกทาวทิยาคม ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 293,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 3,260,000                 

งบลงทนุ 3,260,000                 

ครุภณัฑ์ 3,260,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,260,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกจกัจ ัน่ ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงแสนแกว้ดงส าราญ ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกกระแต ้ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิขนั ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห ์1 ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุ

มาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคนัสูง ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกก่ง ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิกองสามคัคี ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสายนาดงอปุถมัภ ์ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิสิว่ ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห ์3 ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุ

มาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห ์2 ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุ

มาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคง้อร่าม ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค ายา่นาง ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยงูเหลอืม ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะโน ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค านอ้ย ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามคัคี ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชูชาติ ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกษมสุข ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนชาด ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาด ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทวผีล ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพฒันา ต าบลนาป่าแซง

 อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฤกษอ์ดุมอู่สะเภา ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ย(คุรุประชาคาร) ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิกอง(บา้นนามน) ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราช

วงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผึ้ง ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแดงนาโนน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีคุณ(คุรุประชาวทิยา) ต าบลจานลาน อ าเภอพนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอุ่มยางหนองด ัง่ ต าบลจานลาน อ าเภอพนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนเมอืง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถอ่นดอนม่วง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนายูง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาแวงหนองหวัลงิ ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทุ่งดอนชาด ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไมก้ลอนดอนหวาย ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหวางโนนกงุ ต าบลจานลาน อ าเภอพนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอเีกง้(รฐัประชานุกูล) ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นต าแย(ประชาสงเคราะห)์ ต าบลพระเหลา อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจกิ ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงสวาสดิ์ ต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสะแบง ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเมก็ ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัภู ต าบลนาแต ้อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเมย ต าบลดอนเมย อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเยยี ต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกชา้งฮา้ย ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงสวาง ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นหนองมะแซว ต าบลนาวงั 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาวงักดุตากลา้ ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงัพฒันา ต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าสรา้งบ่อ ต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาหว้ยยางสองคอน ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสรา้งนกทาดอนหวาย ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาก ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงสโีท ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยไร่หาดทรายมูล ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกา้วหนา้สามคัคีค างูเหลอืม ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนไร่ ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค ามะเบื่อแสงเพชร ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค าสามคัคี ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นก่อนาด ีต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนจาน ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคึมใหญ่ ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่หนาด ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัเมย ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนขามนาเพยีงโคกยาว ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไร่สมบูรณ์ ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดอกไม ้ต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ ต าบลนายม อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองหอ้งดอนแดง ต าบลนาผอื อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเรือง ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเมอืง ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค ากลางค าสมบูรณ์ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแกง้กฐนิภูจ าปา ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 91(โคกจกัจ ัน่) ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามคัคีพฒันา ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลงิ ต าบลดอนเมย อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองนาเทงิโนนผึ้ง ต าบลนาจกิ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกก่องนคร ต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นก่อ(รามค าแหงอนุสรณ์ 2) ต าบลดอนเมย อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาจกิหนองทุ่งมนตห์นองชาด ต าบลนาจกิ อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชอืก ต าบลนาจกิ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสนีวน ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถอ่นใหญ่ ต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหวา้ ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแคน ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกค่าย ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจริญสามคัคี ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอกพฒันา ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฟ้าห่วน ต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหิ้งโคกเจริญ ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแยหนองแคน ต าบลดงมะยาง อ าเภอลอือ านาจ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางชา้ ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่เลงิ ต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ฝ้ายศาลาสามคัคี ต าบลแมด อ าเภอลอือ านาจ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ซบั ต าบลแมด อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุสมิ ต าบลโคกกลาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ฝ้าย ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงัโนนจานเสาเลา้ ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบก ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหมู ต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโนสวนโคก ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางค

นิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเวยีง ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลหนองสามส ีอ าเภอเสนางค ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลางเหนือ ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งหนิ ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีราชา ต าบลไร่สสุีก อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสะอาด ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นห่องเตย ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขมุเหลก็ ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชะแงะ ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าขา่ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคู(คุรุราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย 

อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคอ้ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเจริญ ต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขอน ต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหนามแท่ง ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหนามแท่ง ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนขวาว ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวัดงหนองคลอง ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ขวาว ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแคน ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชาด ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองไหลคึมนอ้ยวทิยา ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวั

ตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคอ้ทุ่ง ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเป้า ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงหลวง ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแกว้ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ายางชมุ ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเมอืง ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดู่พฒันา ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเลาะ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเทา ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสยีว ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อชะเนง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกท่าวงัหนิ ต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองยอดู่ในวทิยา ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 156,287,900              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 727,640                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 727,640                   

งบลงทนุ 727,640                   

ครุภณัฑ์ 727,640                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 727,640                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

โคกสารวทิยา ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามคัคี ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชู

ชาติ ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศรีคุณ (คุรุประชาวทิยา) ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหว้ย

ไร่หาดทรายมูล ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ฟ้าห่วน ต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาเวยีง ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนแคน ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นค ายา่นาง ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นลอืนาค า ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนชาด ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นต าแย (ประชาสงเคราะห)์ ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกงุชยั ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนคอ้ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 74,806,260                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 56,253,700                

งบลงทนุ 56,253,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,253,700                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,548,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นบุ่งเขยีว ต าบลโคกก่ง 

อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นค าโพน 

ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,660,400                   

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนอนุบาลหวัตะพาน (รตันวารี) ต าบลรตันวารี อ าเภอหวั

ตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 4,028,000                    

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

แสนแกว้ดงส าราญ ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นโสกใหญ่ ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นแยหนองแคน ต าบลดงมะยาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 1,663,000                    

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

สามแยกผดุงวทิย ์ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาสะอาด ต าบล

เสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองแมงดา 

ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสรา้งถอ่ ต าบล

สรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล ้

เหลา่เจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองบวัสงยาง 

ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนนาหว้ยยางสองคอน 

ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นทบัเมย ต าบล

โนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นชะแงะ ต าบลโพน

เมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบล

โนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบล

โคกกลาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นสงยางนาตากลา้ 

ต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโคกเลาะ ต าบล

หนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลลอื

 อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนค ามะเบื่อแสงเพชร 

ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนม่วงโป้หนองน า้ขุน่ 

ต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 

ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโคกพระวนิยัด ี

ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลพนา (อดุม

วทิยากร) ต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 387,800                      

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 477,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองไฮ ต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนไร่สสุีก ต าบลไร่สสุีก อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

อนุบาลพนา (อดุมวทิยากร) ต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,624,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนหมู ต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม แห่ง 1 374,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเดอืย ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน แห่ง 1 455,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามแยกผดุงวทิย ์ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา แห่ง 1 116,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสะโน ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา แห่ง 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพนา (อดุมวทิยากร) ต าบลพนา อ าเภอพนา แห่ง 1 260,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าขา่ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 150,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหนามแท่ง ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 67,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่หนาด ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแยหนองแคน ต าบลดงมะยาง อ าเภอลอือ านาจ แห่ง 1 425,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุปลาดุก ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 345,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคึมขา่ ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม แห่ง 1 484,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแกง้กฐนิภูจ าปา ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 467,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกก่ง ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดั แห่ง 1 107,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราช แห่ง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพฒันา ต าบลนาป่า

แซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 26,300                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแดงนาโนน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา แห่ง 1 85,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั แห่ง 1 84,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองไหลคึมนอ้ยวทิยา ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอ

หวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 272,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหวัตะพาน (รตันวารี) ต าบลรตันวารี อ าเภอ

หวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 165,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืง แห่ง 1 173,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาค าสามคัคี ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 233,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองหอ้งดอนแดง ต าบลนาผอื 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 365,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสายนาดงอปุถมัภ ์ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองขา่ป่าหวาย ต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา แห่ง 1 219,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกษมสุข ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหนองใหญ่ ต าบลไร่สสุีก อ าเภอเสนางคนิคม แห่ง 1 429,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนคอ้ทุ่ง ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 233,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอุ่มยางหนองด ัง่ ต าบลจานลาน อ าเภอพนา แห่ง 1 315,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุสมิ ต าบลโคกกลาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั แห่ง 1 465,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นก่อ (รามค าแหงอนุสรณ์ 2) ต าบลดอนเมย 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 532,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหมอมา้ ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคึมใหญ่ ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสมสะอาดเนินกงุ ต าบลหนองสามส ีอ าเภอเส

นางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 438,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา แห่ง 1 236,200                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่งใต ้ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 214,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดั แห่ง 1 202,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ท่วม ต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั แห่ง 1 336,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกเลาะ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกท่าวงัหนิ ต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 117,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเหลา่พรวนป่ากงุโนนสวาง ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 481,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 297,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเรือง ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 222,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นห่องเตย ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม แห่ง 1 83,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งเขยีว ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดั แห่ง 1 418,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาผาง (วบูิลยร์าษฎรส์ามคัค)ี ต าบลหว้ย อ าเภอ

ปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนม่วงโป้หนองน า้ขุน่ ต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราช แห่ง 1 396,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายูง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดั แห่ง 1 342,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนเมอืงนอ้ย ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวั

ตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 316,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชารฐัวทิยา ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค ามะโคง้หนองแฝก ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหนามแท่ง ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวทิยาสรรค ์ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งหนิ ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม แห่ง 1 194,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห ์3 ต าบลชานุมาน อ าเภอ

ชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 148,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา แห่ง 1 110,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 495,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นต าแย (ประชาสงเคราะห)์ ต าบลพระเหลา 

อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 109,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลลอือ านาจ (ชมุชนเปือยหวัดง) ต าบลเปือย 

อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแกว้ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 152,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแคน ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทบัเมย ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นภูเขาขาม ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา แห่ง 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ต าบล

บุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,172,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงยางนาตากลา้ ต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราช แห่ง 1 369,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาด ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผึ้ง ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดั แห่ง 1 88,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกงุชยั ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั แห่ง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาคู (คุรุราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย 

อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 252,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ายางชมุ ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค ามะเบื่อแสงเพชร ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 344,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเมอืงอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 93,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเมอืง ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืง แห่ง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม แห่ง 1 330,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแมงดา ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน แห่ง 1 497,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฤกษอ์ดุมอู่สะเภา ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา แห่ง 1 499,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิเกิ้ง ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา แห่ง 1 141,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาแวงหนองหวัลงิ ต าบลจานลาน อ าเภอพนา แห่ง 1 166,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจอกพฒันา ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขมุเหลก็ ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 267,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเป้า ต าบลเค็งใหญ่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั แห่ง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปลาคา้วหนองน า้เที่ยง ต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 424,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค ากลางค าสมบูรณ์ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 490,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุน า้กนิ ต าบลนาแต ้อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 347,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคลา้ ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางค แห่ง 1 407,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพทุธรกัษา ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคง้อร่าม ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา แห่ง 1 195,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนชาด ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหวางโนนกงุ ต าบลจานลาน อ าเภอพนา แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางชา้ ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั แห่ง 1 242,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวั แห่ง 1 118,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นค าพระ ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 198,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าปอแกว้ค าไหล ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นน า้ปลกี ต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นเสารีก ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดั แห่ง 1 127,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อบุโปโล ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม แห่ง 1 238,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดั แห่ง 1 376,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอเีกง้ (รฐัประชานุกูล) ต าบลพระเหลา อ าเภอ แห่ง 1 406,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ฝ้ายศาลาสามคัคี ต าบลแมด อ าเภอลอื แห่ง 1 361,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชะแงะ ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 107,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาจกิหนองทุ่งมนตห์นองชาด ต าบลนาจกิ 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 487,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ ต าบลนายม อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 313,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลางเหนือ ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางค แห่ง 1 348,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าแกว้ ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไมก้ลอนดอนหวาย ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา แห่ง 1 322,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อชะเนง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 222,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาสามคัคี ต าบลแมด อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั หลงั 1 243,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,943,100                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นนาเวยีง ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสายนาดงอปุถมัภ ์ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 92,900                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนิกองสามคัคี ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน แห่ง 1 92,900                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นดอนแดงนาโนน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา แห่ง 1 171,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นกดุปลาดุก ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นนาป่าแซง (ประชาสามคัค)ี ต าบลนาหวา้ อ าเภอ

ปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นดอนชหีนองมะยอด ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ

 จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหวา้ ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 464,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยทม ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดั แห่ง 1 92,900                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนชมุชนบา้นเสารีก ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดั แห่ง 1 171,100                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นน า้ท่วม ต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นบ่อชะเนง ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้นนา

เรือง ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

อนุบาลปทุมราชวงศา ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 401,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

สวา่งใต ้ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 200,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนเหลา่

พรวนป่ากงุโนนสวาง ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 470,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

เหลา่ฝ้ายศาลาสามคัคี ต าบลแมด อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 213,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นนา

ป่าแซง (ประชาสามคัค)ี ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 495,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 9 เสน้ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 

ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 197,600                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้แบบรางว ี(ไม่มฝีาปิด) โรงเรียนบา้น

เสยีว ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 258,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนิขนั ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 9,953,160                 

งบลงทนุ 9,953,160                 

ครุภณัฑ์ 9,953,160                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 850,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นค ายา่นาง ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนิสิว่ ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนชหีนองมะยอด ต าบลดงบงั 

อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคนัสูง ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนดงแสนแกว้ดงส าราญ ต าบลค าเขือ่นแกว้ 

อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนิขนั ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกก่ง ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเหลา่ยางชมุสามคัคี ต าบลค าเขือ่นแกว้

 อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 50,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนางาม ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนดู่ ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนพฒันาสามคัคี 

ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองบวัสง

ยาง ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นหนองมะแซว ต าบลนา

วงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนนาแต ้

โคกส าราญ ต าบลนาแต ้อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ใบ 4 25,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

พทุธรกัษา ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ใบ 4 39,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โคกจกัจ ัน่ ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ใบ 5 49,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,777,800                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวทิยา

สรรค ์ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต าบล

สรา้งนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นค าปอแกว้ค าไหล

 ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเหลา่ยางชมุ

สามคัคี ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพทุธรกัษา ต าบล

โคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแมงดา 

ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสามแยกผดุงวทิย ์

ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองลมุพกุหนอง

ยางสามคัคี ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาผาง(วบูิลย์

ราษฎรส์ามคัค)ี ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองคลา้ ต าบล

เสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกงุชยั ต าบลดงบงั

 อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนศรีเจริญศึกษา ต าบล

หวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนมธัยมแมด ต าบลแมด

 อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 609,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นโนนงาม ต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นสายนาดง

อปุถมัภ ์ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นถอ่นดอนม่วง 

ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาจกิหนองทุ่ง

มนตห์นองชาด ต าบลนาจกิ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนจาน ต าบล

บุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนม่วงโป้หนองน า้ขุน่ 

ต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นพทุธรกัษา ต าบล

โคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเกษมสุข ต าบล

ลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 

ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนนาวงักดุตากลา้ 

ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเหลา่ฝ้าย ต าบล

ดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงบงัโนนจานเสา

เลา้ ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นฤกษอ์ดุมอู่สะเภา

 ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนไร่สสุีก ต าบล

ไร่สสุีก อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนนาแวงหนองหวัลงิ 

ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโคกก่องนคร 

ต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองสามสี

หนองดนิด า ต าบลหนองสามส ีอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนประชารฐัวทิยา 

ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนนาแตโ้คกส าราญ ต าบล

นาแต ้อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลดง

บงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกพระวนิยัด ี

ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นอเีกง้ (รฐัประชานุ

กูล) ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนโสกโดนค าไหลค าเตย 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหวา้ ต าบล

โนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกดุน า้กนิ ต าบลนา

แต ้อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นน า้ท่วม ต าบลเปือย

 อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกชา้งฮา้ย ต าบล

นาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นฟ้าห่วน 

ต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาคู (คุรุ

ราษฎรอ์ปุถมัภ)์ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนายูง ต าบล

ไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นจกิ ต าบลไม ้

กลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลพนา 

(อดุมวทิยากร) ต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

 ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนสมบูรณ์ ต าบลหนองสามส ีอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สามคัคี ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

บา้นเสารีก ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกเลาะ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนคอ้ทุ่ง ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ภูเขาขาม ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกชา้งฮา้ย ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองแกว้ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ขมุเหลก็ ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หวัตะพาน ต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเหลา่ฝ้ายศาลา

สามคัคี ต าบลแมด อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ 

ต าบลหนองสามส ีอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นม่วงสวาสดิ์ ต าบล

พนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นไร่ข ีต าบลไร่ข ี

อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นก่อ (รามค าแหง

อนุสรณ์ 2) ต าบลดอนเมย อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกชา้งฮา้ย ต าบล

นาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 762,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนบา้นนาไร่ใหญ่ ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเส

นางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนาสดีา ต าบลชานุมาน

 อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองแมงดา ต าบลป่า

ก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นค าแกว้ ต าบลค าเขือ่น

แกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นหนองมะแซว ต าบล

นาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค ายา่นาง ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราช

วงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นชูชาติ ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นลอืนาค า ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดงสโีท ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลพนา (อดุมวทิยากร) ต าบลพนา อ าเภอพนา

 จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนไร่สสุีก ต าบลไร่สสุีก อ าเภอเสนางคนิคม เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นหนองมะแซว ต าบลนาวงั 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหนิสิว่ ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดั จอ 1 13,100                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนปลาคา้วหนองน า้เที่ยง ต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนอนุบาลพนา (อดุมวทิยากร) ต าบลพนา อ าเภอพนา จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนนาเจริญหนองแดง ต าบลค า

เขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองปลงิ ต าบลดอนเมย 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโคง้อร่าม ต าบลค าโพน 

อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นค าเดอืย ต าบลค าเขือ่นแกว้

 อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนหนองขา่ป่าหวาย ต าบลหนองขา่

 อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห ์3 

ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลนาหวา้ 

อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นสงยางนาตากลา้ ต าบล

หนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลโนนงาม 

อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นลอืนาค า ต าบลลอื อ าเภอ

ปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลลอือ านาจ (ชมุชนเปือย

หวัดง) ต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 3 69,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนชมุชนไร่สสุีก ต าบลไร่สสุีก 

อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,952,460                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นกดุสมิ ต าบลโคกกลาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นนาผาง (วบูิลยร์าษฎรส์ามคัค)ี ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราช

วงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 130,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนหนองลมุพกุหนองยางสามคัคี ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา 

จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองมะเสีย่งโนนม่วง ต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยงูเหลอืม ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนผกัหวาน ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

เมอืงอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นคึมใหญ่ ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาอดุม

 ต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ไร่ ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

หวางโนนกงุ ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสรา้ง

ถอ่ ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

ทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 71 112,180                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

หมอมา้ ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ดอกไม ้ต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

แดงนาโนน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

กลางเหนือ ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทบั

เมย ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาค า

สามคัคี ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

สะแบง ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

สะอาด ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดอน

หวายหนองตาใกลเ้หลา่เจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

โพธิ์ ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

เมอืง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สูง ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองแห่

โนนสมบูรณ์ ต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 35 55,300                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เรือ ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไมก้ลอน

ดอนหวาย ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโพธิ์ศิลา

นาหวา้ ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนกา้วหนา้

สามคัคีค างูเหลอืม ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเมอืง

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแกง้กฐนิภู

จ าปา ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอนดู่

 ต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โนสวนโคก ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

หนามแท่ง ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทวผีล

 ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองหอ้งดอนแดง ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนจาน ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาเรือง ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนนาแตโ้คกส าราญ ต าบลนาแต ้อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไร่สมบูรณ์ ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนชาด ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สายนาดงอปุถมัภ ์ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนิกอง (บา้นนามน) ต าบลนาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนชหีนองมะยอด ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สามคัคีพฒันา ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนคุรุ

ประชาสรรค ์ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

เรือง ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นิคม ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกก่องนคร ต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ยางชา้ ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลชานุมาน ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนบา้นหนองมะแซว ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกกลาง ต าบลโคกกลาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนดู่ ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนขามนา

เพยีงโคกยาว ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนดู่ ต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นห่องเตย ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองหอ้งดอนแดง ต าบลนาผอื 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคึมใหญ่ ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นจกิดู่ ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นอุ่มยางหนองด ัง่ ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเหลา่เลงิ ต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนโสกโดนค าไหลค าเตย ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 108,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 2,076,800                 

งบลงทนุ 2,076,800                 

ครุภณัฑ์ 2,076,800                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 194,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 23,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 224,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 4 92,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,658,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนเหลา่

พรวนป่ากงุโนนสวาง ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนิเกิ้ง ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนหนองไหลคึมนอ้ยวทิยา ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลเสนางคนิคม (หนองทบัมา้) ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม 

จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นพทุธรกัษา ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บ่อบุโปโล ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองสามสหีนองดนิด า ต าบลหนองสามส ีอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนสามแยกผดุงวทิย ์ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นภกัดเีจริญหวันาโคกชา้งมะนาย ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนม่วงโป้

หนองน า้ขุน่ ต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาลลอื

อ านาจ (ชมุชนเปือยหวัดง) ต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นค าปอ

แกว้ค าไหล ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

พระวนิยัด ีต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหวั

ดอนขามสามคัคี ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอนุบาลลอื

อ านาจ (ชมุชนเปือยหวัดง) ต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ยทม

 ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

ทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 67 112,560                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนองลุ

มพกุหนองยางสามคัคี ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ่งเขยีว

 ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 33 55,440                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นค า

โพน ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

จานลาน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ภูเขาขาม ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ภกัดเีจริญหวันาโคกชา้งมะนาย ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นบุ่ง

เขยีว ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หวัดอนขามสามคัคี ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 43,000                        

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 6,522,600                 

งบลงทนุ 6,522,600                 

ครุภณัฑ์ 458,500                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนเพยีงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อม

หญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน

 จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 435,300                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นป่าก่อ ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน

 จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนเพยีงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิ

วฒันาพรรณวด ีต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นป่าก่อ ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนเพยีงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันา

พรรณวด ีต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนเพยีงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันา

พรรณวด ีต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 65,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,064,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,554,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้น

ป่าก่อ ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนเพยีงหลวง ๙ ใน

ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลชานุมาน 

อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 1,104,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,043,400                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนบา้นป่าก่อ ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

บา้นป่าก่อ ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 884,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 466,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนเพยีงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราช

กญัญา สริิวฒันาพรรณวด ีต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดั แห่ง 1 466,700                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 56,422,900                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 54,022,100                

งบลงทนุ 54,022,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,022,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 47,366,300                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนเสนางคนิคม ต าบลเสนางค

นิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนนาจกิพทิยาคม ต าบล

นาจกิ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนค าเขือ่นแกว้วทิยาคม 

ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนปทุมราชวงศา ต าบล

นาหวา้ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนหวัตะพานวทิยาคม  

ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 18,934,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนอ านาจเจริญ  ต าบลบุ่ง

 อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 19,208,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,655,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนปลาคา้ววทิยานุสรณ์ ต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้ปลกีศึกษา ต าบลน า้ปลกี อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 499,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนายมวทิยาคาร ต าบลนายม อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 490,000                      



80 / 99

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02370000 จงัหวดัอ านาจเจริญ

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาจกิพทิยาคม ต าบลนาจกิ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาวงัวทิยา ต าบลนาวงั อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลอืวทิยาคม ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสรา้งนกทาวทิยาคม ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมแมด ต าบลแมด อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าเขือ่นแกว้วทิยาคม ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา ต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจกิดู่วทิยา ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชานุมานวทิยาคม ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนลอือ านาจวทิยาคม ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ แห่ง 1 477,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคึมใหญ่วทิยา ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอ านาจเจริญพทิยาคม ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีคูณวทิยบลัลงัก ์ต าบลจานลาน อ าเภอพนา แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพนาศึกษา ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนอ านาจเจริญ

 2 ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนศรีคูณวทิย

บลัลงัก ์ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนลอืวทิยาคม

 ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนาเวยีง

จลุดศิวทิยา ต าบลนาเวยีง อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 1,815,200                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 167,300                   

งบลงทนุ 167,300                   

ครุภณัฑ์ 167,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 103,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 2 28,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 40,800                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ คนั 1 40,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 23,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอ านาจเจริญ 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เตา 1 13,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 147,900                   

งบลงทนุ 147,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 147,900                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 147,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 147,900                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,500,000                 

งบอดุหนุน 1,500,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,500,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 22,515,900                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 21,152,100                

งบลงทนุ 21,152,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,152,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,671,800                   

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั หลงั 1 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์54 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,124,700                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 2 990,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารฝึกงาน แบบ 102/27 (ตอกเขม็) โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั หลงั 1 2,988,000                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,972,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์54 ต าบล

โนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 2,972,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 383,100                      

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ใตด้นิ ค.ส.ล. ขนาดความจ ุ120 ลบ.ม. (ตวัถงั

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์54 ต าบลโนน

หนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ถงั 1 383,100                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1,363,800                 

งบลงทนุ 1,363,800                 

ครุภณัฑ์ 1,363,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 98,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 4 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 4 60,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 406,600                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์54 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 30 393,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 664,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 600,200                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 5 60,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์54 ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ตวั 1 15,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 256,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 256,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 256,000                   

งบด าเนินงาน 256,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 256,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 256,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 441,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 441,000                   
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พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 104,000                   

งบด าเนินงาน 104,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 104,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 327,000                   

งบด าเนินงาน 327,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 327,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 327,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 69,134,300                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 45,396,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 45,396,000                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 23,436,900                

งบอดุหนุน 23,436,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,436,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 23,436,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 4,658,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,071,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,096,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,212,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 13,398,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 21,959,100                

งบอดุหนุน 21,959,100                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,959,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 21,959,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 2,158,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 496,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 971,100                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,025,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 17,308,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 23,738,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 8,242,900                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 8,242,900                 

งบลงทนุ 8,242,900                 

ครุภณัฑ์ 1,950,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสาธติการผลติพลงังานไฟฟ้าดว้ยระบบพลงังาน

ทดแทนจากแสงอาทติย ์ วทิยาลยัเทคนิคหวัตะพาน ต าบลหนองแกว้ 

อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 1,950,000                    
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,292,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,292,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน (1 ชัน้)  วทิยาลยัเทคนิคหวัตะพาน 

ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 6,292,900                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 15,495,400                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 15,495,400                

งบลงทนุ 15,495,400                

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวดัละเอยีด  วทิยาลยัเทคนิคอ านาจเจริญ 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 3 1,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,995,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,995,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัเทคนิคอ านาจเจริญ ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 13,995,400                   

มหาวทิยาลยัมหดิล 52,666,500                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 24,481,900                

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 24,481,900                

พฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข 24,481,900                

งบอดุหนุน 24,481,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,481,900                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งถนนภายในโครงการจดัต ัง้วทิยาเขต

อ านาจเจริญ ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ โครงการ 1 24,481,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 28,184,600                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 28,184,600                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 28,184,600                

งบอดุหนุน 28,184,600                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,850,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรเ์กษตร และ

บริการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพ ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ รายการ 1 14,850,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,334,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยก์ารเรียนรูช้มุชนและวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 1 13,334,600                   

กระทรวงสำธำรณสขุ 91,180,900                

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 91,180,900                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 71,977,700                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 6,785,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 6,785,000                 

งบลงทนุ 6,785,000                 

ครุภณัฑ์ 6,785,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,785,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาล

อ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง

 อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไก่ค า ต าบลไก่ค า อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนเมย ต าบลดอนเมย อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภกัดเีจริญ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเจริญ ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน 

จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเจริญ ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกเจริญ ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก

เจริญ ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเจริญ ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกเจริญ ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโคกเจริญ ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผาง ต าบลหว้ย อ าเภอปทุม

ราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผาง ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาผาง ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผาง ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนาผาง ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสามแยก ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราช เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมอืง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโพนเมอืง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมอืง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโพนเมอืง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โพนเมอืง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพน

เมอืง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลเสนางค

นิคม ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลหวั

ตะพาน ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลหวัตะพาน 

ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลหวัตะพาน ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลลอือ านาจ 

ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลลอือ านาจ ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 70,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 64,692,700                
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พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 64,692,700                

งบลงทนุ 64,692,700                

ครุภณัฑ์ 8,590,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 4 เตียง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ EKG โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ เครื่อง 2 900,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัในโพรงจมูก ดว้ยระบบตดั ปัน่ ดูด 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 1,450,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 4,240,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี โรงพยาบาลเสนางคนิคม

 ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองสามส ีต าบลหนองสามส ีอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโนนโพธิ์ ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเปือย ต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นตาดใหญ่ ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดงมะยาง ต าบลดงมะยาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,102,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,189,400                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโพนเมอืง ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นพทุธรกัษา ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลลอือ านาจ 

ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 9,870,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,713,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอกและอบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง

 อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ หลงั 1 42,713,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบกา๊ซทางการแพทย ์โรงพยาบาลชานุมาน ต าบลชานุ

มาน อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 1,200,000                    

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 500,000                   

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลหวัตะพาน ต าบลรตันวารี 

อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ระบบ 1 500,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,907,500                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 2,907,500                 

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,907,500                 

งบด าเนินงาน 2,157,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,157,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 1,357,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 600,000                      

งบลงทนุ 750,000                   

ครุภณัฑ์ 750,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 750,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคึมใหญ่

 ต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาผอื 

ต าบลนาผอื อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกดุปลา

ดุกต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลา

คา้วต าบลปลาคา้ว อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคก

เจริญ ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกก่ง

 ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขา่

 ต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา

ผาง ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลพนา ต าบลพนา อ าเภอพนา 

จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

ไฮ ต าบลหนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

สามส ี ต าบลหนองสามส ีอ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบงั 

ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่ข ี

ต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าพระ

 ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลหวัตะพาน ต าบลรตันวารี 

อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ กลอ้ง 1 50,000                        
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 16,295,700                

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 16,295,700                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 15,220,700                

งบลงทนุ 15,220,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,220,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,673,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค ์เป็นอาคาร คสล.

 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 773 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั หลงั 1 12,673,600                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 488,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 550 ตาราง

เมตรส านกังานสาธารณสุขอ าเภอลอือ านาจ ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 488,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 208,800                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมหอ้งดา้นทศิตะวนัออกอาคารส านกังาน จ านวน 2 

หอ้ง ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหวัตะพาน ต าบลรตันวารี อ าเภอหวัตะพาน

 จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 208,800                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบปะปา ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั รายการ 1 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 489,600                      

รายการระดบัที1่: ทางลาด  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15 ตารางเมตร ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั ความยาว 119 ตารางเมตร ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอลอือ านาจ ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั รายการ 1 389,600                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,075,000                 

งบลงทนุ 1,075,000                 

ครุภณัฑ์ 1,075,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,075,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั เครื่อง 2 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง

อ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 270,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 7,325,000                 

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 7,325,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,325,000                 
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พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 6,925,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 6,925,000                 

งบอดุหนุน 6,925,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,925,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกกลาง (เจริญจติ) ต าบลโคกกลาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอ านาจ ต าบลอ านาจ อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาลอ้ม ต าบลไร่ข ีอ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหลา่ฝ้าย ต าบลดงบงั อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอนงคาราม ต าบลหนองขา่ อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุทธาวาส ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกศิริ ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนวา่น ต าบลหวัตะพาน อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกเลาะ ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนแคน ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองเทา ต าบลจกิดู่ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีมงคล ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปจัฉิมวนั ต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับูรพา ต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เรืองฤทธิ์ ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรี ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโสภณาราม ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนศิลา ต าบลโคกก่ง อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริมงคล ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองคลา้ ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคึมขา่ ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนโพธิ์ ต าบลโนนโพธิ์ อ  าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนแดง ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เชอืกนอก ต าบลนาจกิ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยร่องค า ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นลอือทุธาทพิย ์ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัเทพมงคล ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,800,000                    

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัอ านาจเจริญ ต าบลบุ่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมบ่อชะเนงวทิยา ต าบลหนองแกว้ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอ านาจเจริญ ต าบลโนน

หนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืง 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 าจงัหวดัอ านาจเจริญ  ต าบลโนนหนามแท่ง 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 1,658,700                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,658,700                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,658,700                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 1,658,700                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,250,000                 

งบอดุหนุน 1,250,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,250,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 500 1,250,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 408,700                   

งบอดุหนุน 408,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 408,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัอ านาจเจริญ ไร่ 100 408,700                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 267,416,700               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 49,020,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 49,020,000                

โครงการพฒันาและส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจงัหวดั 4,020,000                 

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลติทางการเกษตรเพือ่เพิม่มลูค่า 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ผวิหนา้หุม้สแตนเลส จงัหวดัอ านาจเจริญ ตวั 4 20,000                        

เมอืงสมนุไพร กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ครุภณัฑ์ 4,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติไอน า้ Steam boiler 200 กโิลกรมั/ชัว่โมง 

จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกกากแบบปัน่เหวีย่ง จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสกดั Ultrasonic Extraction 500 ลติร จงัหวดั เครื่อง 1 3,200,000                    

โครงการพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและบริการในกลุ่มจงัหวดั 45,000,000                

ปรบัปรุงพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 45,000,000                

งบลงทนุ 45,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 45,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพแหลง่ท่องเที่ยว ก่อสรา้งอาคาร

อเนกประสงค ์(หอประชมุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 1,000 คน) สวนเฉลมิ

พระเกยีรติ 80 พรรษา อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 45,000,000                   

จงัหวดัอ านาจเจริญ 218,396,700              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 218,396,700              

การพฒันาดา้นสงัคม 30,419,800                

อ านาจเจริญคนด ีสุขภาพด ีรายไดด้ ีสู่เมอืงธรรมเกษตรเขตพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีง 2,100,000                 

งบด าเนินงาน 2,100,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 266,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,521,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,521,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 87,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่พรอ้มเครื่องเสยีง 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาขบวนแห่จกัรยาน 0 30,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถประชาสมัพนัธเ์คลือ่นที่ 0 7,500                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 111,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 111,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 64,000                        

ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีตเสริมเหลก็ และสะพานเชื่อมโยงระหวา่งอ าเภอและ

หมูบ่า้น 16,859,200                

งบลงทนุ 16,859,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,859,200                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 16,859,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นโคกกลาง หมู่ 5 -

บา้นลาดยางน า้ซบั ต าบลโคกกลาง อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ผวิ

จราจรกวา้ง  4.00 เมตร  ระยะทาง 1.620 กโิลเมตร สายทาง 1 3,340,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นโคกชาด หมู่ที่ 7 - 

บา้นท่ายา่เลงิ ต าบลค าพระ อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ ผวิจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร สายทาง 1 3,940,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหมู่บา้นวฒันธรรม

เผ่าภูไท - แหลง่ท่องเที่ยวภูค าเดอืย หมู่ที่ 12  ต าบลค าเขือ่นแกว้  อ าเภอ

ชานุมาน  จงัหวดัอ านาจเจริญ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 สายทาง 1 4,196,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 8 

ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวดัอ านาจเจริญ ขนาดกวา้ง 

7.00 เมตร ระยะทาง  0.550 กโิลเมตร สายทาง 1 2,549,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้นนา

หวา้ หมู่ที่ 2 ต าบลนาหวา้  อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.500  กโิลเมตร สายทาง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นนอ้ยนาด ีหมู่ที่ 11 

ต าบลเสนางคนิคม  อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวดัอ านาจเจริญ ขนาดกวา้ง 

5.00 เมตร ระยะทาง 0.400 กโิลเมตร สายทาง 1 1,334,000                    

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของประชาชนเพือ่ความอยู่ดมีสุีข 2,390,600                 

งบด าเนินงาน 2,390,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,390,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 631,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 631,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 31,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 98,600                        

พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายสูุ่ตลาดแรงงาน 1,070,000                 

งบด าเนินงาน 1,070,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 290,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 690,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 690,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 8,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 8,000,000                    

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 10,040,000                

บริหารจดัการป่าอ านาจเจริญอยา่งย ัง่ยนื 1,340,000                 

งบด าเนินงาน 1,340,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 720,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 720,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 548,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 44,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 504,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 30,000                        

ขดุลอกลุ่มน า้เพือ่ลดการตื้นเขนิในลุ่มน า้ยอ่ยและลุ่มน า้สาขา 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกหว้ยวงัหนิ บา้นเสารีก ต าบลพระเหลา อ าเภอ

พนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  22,600 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกร่องโจด บา้นเปือย ต าบลเปือย อ าเภอลอื

อ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  31,000 ลูกบาศก์ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกหว้ยไผ่ บา้นนาสนีวน ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,600 แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกหว้ยยาง บา้นนาสะแบง ต าบลพระเหลา 

อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  25,600 แห่ง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่:  งานขดุลอกกดุคา้ว บา้นหว้ย ต าบลหว้ย อ าเภอปทุมราช

วงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่  21,500 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกหว้ยพระเหลานอ้ย บา้นต าแย ต าบลพระเหลา 

อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่   23,700 แห่ง 1 1,350,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 92,955,100                

ซอ่มสรา้ง Recycling ถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตเชื่อมยทุธศาสตรจ์งัหวดั

อ านาจเจริญ 89,235,300                

งบลงทนุ 89,235,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 89,235,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 89,235,300                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต   โดย

วธิ ีPavement In - Place  Recycling สาย แยก ทล. 2134 (กม. 21+885

 ) - บา้นสวา่งใต ้ ต าบลหว้ย อ าเภอปทุุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ  

ระยะทาง  6.876  กโิลเมตร สายทาง 1 39,860,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย 

บา้นป่าก่อ - บา้นหว้ยฆอ้ง ต าบลป่าก่อ อ าเภอชานุมาน จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ระยะทาง 4.000 กโิลเมตร สายทาง 1 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ทางเขา้อ่างเกบ็น า้หว้ยสโีท ต าบลหนองมะแซว  อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ 

จงัหวดัอ านาจเจริญ ระยะทาง 0.675 กโิลเมตร สายทาง 1 2,570,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ทางเขา้วดัถ า้แสงแกว้ ต าบลเหลา่พรวน อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ ระยะทาง  1.230 กโิลเมตร สายทาง 1 8,945,300                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย 

บา้นค าเดอืย - บา้นเมอืงเก่า ต าบลค าเขือ่นแกว้ อ าเภอชานุมาน จงัหวดั

อ านาจเจริญ ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ระยะทาง 3.878 กโิลเมตร สายทาง 1 17,860,000                   

พฒันาศกัยภาพผลติภณัฑช์มุชนดว้ยนวตักรรมสรา้งสรรค์ 2,300,000                 

งบด าเนินงาน 2,300,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,300,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรรจุ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 300,000                      

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและยกระดบัอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป 595,900                   

งบด าเนินงาน 595,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 595,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 340,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถโดยสารปรบัอากาศ 0 40,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเปิดตวัสนิคา้และทดสอบตลาด 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 110,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 116,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 89,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,900                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 5,000                         

ส่งเสริมและพฒันาตลาดเพือ่เพิม่มลูค่าสนิคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการ บสิคลบั/

OTOP/SMEs 823,900                   

งบด าเนินงาน 823,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 823,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตตู์ ้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถขนส่งสนิคา้ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเจรจาธุรกจิ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 316,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 316,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 7,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        
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การพฒันาดา้นเกษตร 83,979,800                

เมอืงสมนุไพรและการเขา้ถงึบริการแพทยแ์ผนไทย 13,260,500                

งบลงทนุ 13,260,500                

ครุภณัฑ์ 7,358,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 265,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้สแตนเลส ชัน้ 3 54,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊สแตนเลส ตวั 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้สแตนเลส ตวั 10 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลส คนั 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ปฏบิตัิการ ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ์ ตวั 1 20,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 7,093,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ) เครื่อง 10 230,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างลา้งเครื่องมอือปุกรณ์แบบ 2 หลมุ ชดุ 1 45,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องลา้งหวัสมนุไพร เครื่อง 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บแหง้สมนุไพร ตู ้ 1 415,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ระบบคานเลือ่น 300 กก. เครื่อง 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่สมนุไพร เครื่อง 1 306,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์แปรรูปสมนุไพร ชดุ 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้เหลก็ Knock down ส าหรบัเกบ็สมนุไพร ตวั 20 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล 30 กโิลกรมั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล 5 กโิลกรมั เครื่อง 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องอบน่ึงฆ่าเชื้อ เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติยาครีมสมนุไพร โรงพยาบาลพนา ต าบลพนา 

อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติยาสฟีนัสมนุไพร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องบรรจนุ า้มนัร าขา้วลงแคปซูล (Soft Gelatin 

Encapsulation Machine) โรงพยาบาลพนา ต าบลพนา อ าเภอพนา 

จงัหวดัอ านาจเจริญ เครื่อง 1 2,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,902,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,902,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็วตัถดุบิสด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจ าต าบลสรา้งถอ่ใน ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย  อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั แห่ง 1 1,392,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารระบบตากแหง้พลงังานแสงอาทติย์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลสรา้งถอ่ใน  ต าบลสรา้งถอ่นอ้ย 

อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็วตัถดุบิแหง้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจ าต าบลสรา้งถอ่ใน  ต าบลสรา้งถอ่นอก  อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดั แห่ง 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบริการแพทยแ์ผนไทย  หอ้งปฏบิตัิการ

นวด และนิทรรศการแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลพนา ต าบลพนา อ าเภอ

พนา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 1,800,000                    

เมอืงอตุสาหกรรมขา้วหอมมะลอินิทรีย ์ 10,600,100                

งบด าเนินงาน 7,882,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,882,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 430,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองมาตรฐานขา้วอนิทรีย ์ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 402,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 332,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,705,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,705,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 3,752,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 225,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 29,300                        

งบลงทนุ 2,718,000                 

ครุภณัฑ์ 1,013,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,013,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคดัเมลด็พนัธุข์า้ว  ก าลงัการผลติ 10 ตนัต่อวนั 1 เครื่อง 1 513,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสบัหญา้ เครื่อง 10 500,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,705,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,705,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารโรงเรือน กวา้ง  15 เมตร ยาว 20 เมตร สูง

 6 เมตร  บา้นหว้ยไร่ ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ  จงัหวดั แห่ง 1 1,705,000                    

เสริมศกัยภาพดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรดว้ยการตลาดออฟไลนแ์ละตลาดดจิติอล 2,365,000                 

งบด าเนินงาน 2,365,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,365,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,145,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าเอกสารการประชมุ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าตรวจรบัรองมาตรฐานโรงสขีา้วอนิทรีย ์ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าตรวจรบัรองโรงสทีี่ผลติและจ าหน่ายขา้วหอมมะลทิี่

ไดม้าตรฐาน 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: จดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้/จดัเจรจาจบัคู่ธุรกจิ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: จดัเทศกาลสนิคา้เกษตรปลอดภยั สนิคา้เกษตรอนิทรีย ์

 และของดที ัว่ทุกภูมภิาค 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 23,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 25,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 120,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 10,000                        

เพิม่พื้นทีช่ลประทานเพือ่พื้นทีป่ลูกขา้วหอมมะลอินิทรียแ์ละขา้วหอมมะลคุิณภาพ 55,200,000                

งบลงทนุ 55,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,200,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 55,200,000                   

รายการระดบัที1่: งานพฒันาแหลง่น า้หว้ยไผ่ (ตอนลา่ง)  พรอ้มระบบ

กระจายน า้ บา้นป่าเตย ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานพฒันาแหลง่น า้หว้ยโพธิ์ พรอ้มระบบกระจายน า้ บา้น

หวัดง ต าบลเปือย อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 5,800,000                    
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รายการระดบัที1่: งานพฒันาแหลง่น า้  พรอ้มระบบกระจายน า้ บา้นหนอง

แอวมอง ต าบลโพนเมอืงนอ้ย อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานพฒันาแหลง่น า้หว้ยซนั  พรอ้มระบบกระจายน า้ บา้น

หนองคลา้ ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานพฒันาแหลง่น า้หว้ยพระเหลานอ้ย  พรอ้มระบบ

กระจายน า้ บา้นต าแย ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน า้บา้นดอนเมย 1 

บา้นดอนเมย ต าบลดอนเมย อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานพฒันาแหลง่น า้หว้ยหมู  พรอ้มระบบกระจายน า้บา้น

เสารีก ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน า้บา้นวนิยัด ี

ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานพฒันาแหลง่น า้หว้ยบา้น  พรอ้มระบบกระจายน า้บา้น

นอ้ยหมอ้ทอง ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานพฒันาแหลง่น า้หว้ยดูน  พรอ้มระบบกระจายน า้ บา้น

ฤกษอ์ดุม ต าบลลอื อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 4,800,000                    

พฒันาศกัยภาพการบริการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 2,554,200                 

งบลงทนุ 2,554,200                 

ครุภณัฑ์ 829,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 340,200                      

รายการระดบัที1่:  โตะ๊ท างานพรอ้มวางคอมพวิเตอรไ์ด ้ ชดุ 1 5,800                         

รายการระดบัที1่:  โตะ๊เคาทเ์ตอรซ์กัประวตัิ ชดุ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้านเลือ่นผสม ขนาด 4 ฟตุ ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: ตูบ้านเลือ่นกระจกสูง ขนาด 4 ฟตุ ตู ้ 2 15,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ชดุ 1 4,800                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่ท  างานแบบขาเหลก็ ตวั 4 15,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัคนใข ้ ตวั 2 1,700                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ชดุรบัแขก ชดุ 2 37,800                        

รายการระดบัที1่:  โตะ๊ประชมุแบบขาเหลก็ ขนาด 1.60 เมตร ตวั 17 91,800                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัผูร่้วมประชมุ ตวั 32 70,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัประธาน ตวั 1 4,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บทียูี เครื่อง 1 51,200                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางรองเทา้ (เหลก็ 5 ชัน้) ชดุ 2 4,500                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 70,100                        

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ

ไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) เครื่อง 2 44,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 switch) ขนาด 24 ช่อง เครื่อง 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 1 เครื่อง 1 5,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือ ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี เครื่อง 1 14,500                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 61,900                        

รายการระดบัที1่:  ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ เครื่อง 2 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้รอ้น-น า้เยน็ 2 ระบบ เครื่อง 2 8,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้อตัโนมตัิฝาเปิดบน ขนาด 10 kg. เครื่อง 1 9,900                         

รายการระดบัที1่: กระทะไฟฟ้าอเนกประสงคเ์คลอืบเทฟลอน เครื่อง 2 5,500                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 238,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบคานสมดุลพรอ้มที่วดัส่วนสูง เครื่อง 1 4,700                         
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รายการระดบัที1่:  เครื่องวดัความดนัโลหติแบบตัง้พื้น เครื่อง 1 7,000                         

รายการระดบัที1่: หูฟงัแพทย์ เครื่อง 2 6,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องอบสมนุไพร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เบาะนวดไทย ชดุ 6 21,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเกา้อี้นวดเทา้พรอ้มสตูล ชดุ 2 9,800                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 97,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงล  าโพงอเนกประสงค ์15 น้ิว เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว เครื่อง 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว เครื่อง 2 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 22,200                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ๊คเกอร ์12 ประตู ตู ้ 2 17,800                        

รายการระดบัที1่: ชัน้ไมห้นา้กระเบื้อง 3 ชัน้ ชดุ 2 4,400                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,724,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,724,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารศูนยแ์พทยแ์ผนไทยโนนหนามแท่ง

พรอ้มเทลาน คศล.  ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดั แห่ง 1 781,000                      

รายการระดบัที1่: ต่อเติมโครงหลงัคาดา้นหนา้อาคารศูนยแ์พทยแ์ผนไทย 

ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถศูนยแ์พทยแ์ผนไทย ต าบลโนนหนาม

แท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารใหบ้ริการแพทยแ์ผนไทย   ต าบลโนน

หนามแท่ง อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 660,300                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 1,002,000                 

ส่งเสริมเทศกาลขีจ่กัรยานขึ้นวนอทุยานภูสงิห-์ภูผาผึ้ง เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 1,002,000                 

งบด าเนินงาน 602,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 602,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 602,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมงานปัน่จกัรยานขึ้นภูสงิห ์- ภู 0 602,000                      

งบลงทนุ 400,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ป้ายเสน้ทางจกัรยาน วนอทุยานภูผาสงิห ์-ภูผาผึ้ง  

อ าเภอเมอืงอ านาจเจริญ  จงัหวดัอ านาจเจริญ แห่ง 1 400,000                      


