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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 15,090,502,777           

จงัหวดัขอนแกน่ 15,090,502,777           

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 83,520,300                

กรมประชาสมัพนัธ์ 70,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 70,000,000                

ขอ้มลูขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 70,000,000                

พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

ประเทศ 70,000,000                

งบลงทนุ 70,000,000                

ครุภณัฑ์ 70,000,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงประสทิธภิาพสถานีวทิยกุระจายเสยีงระบบ เอ.

เอม็.ขนาดก าลงัส่ง 100 กโิลวตัต ์สถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย

เพือ่การศึกษา ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 70,000,000                   

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 1,695,500                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั) 468,000                   

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 468,000                   

การบริหารทรพัยากรบคุคลใหส้ามารถขบัเคลือ่นองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 468,000                   

งบด าเนินงาน 468,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 468,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 11 468,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,227,500                 

แผนและยทุธศาสตรเ์พือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ 1,227,500                 

การบริหารจดัการเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศสู่การปฏบิตัใินระดบัพื้นที่ 1,227,500                 

งบด าเนินงาน 1,227,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 944,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 140,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 17,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 26,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 669,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาความปลอดภยั คน 0 470,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการรกัษาความสะอาด คน 0 131,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการดูแลสวน คน 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการก าจดัปลวกและแมลง ปี 0 37,500                        

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 19,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 47,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 15,500                        

ค่าสาธารณูปโภค 283,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 34,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 36,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 182,400                      

ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 11,620,000                

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 11,500,000                

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 11,500,000                ส่งเสริมยา่นสรา้งสรรคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (Creative 

Tourism) 11,500,000                

งบอดุหนุน 11,500,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส่งเสริมยา่นสรา้งสรรคเ์พือ่การท่องเที่ยวภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (Creative Tourism) 0 11,500,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 120,000                   

ตน้แบบแหลง่เรียนรูรู้ปแบบใหมใ่นดา้นต่าง ๆ 120,000                   

การจดัการเรียนรูด้า้นการออกแบบและความคดิสรา้งสรรค์ 120,000                   

งบอดุหนุน 120,000                   

ค่าใชส้อย 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 120,000                      

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                      

กระทรวงกลำโหม 1,025,200                 

กองบญัชาการกองทพัไทย 1,025,200                 

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 1,025,200                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 1,025,200                 

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 1,025,200                 

งบลงทนุ 1,025,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,025,200                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,025,200                    

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบผลติประปามาตรฐาน ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,025,200                    

กระทรวงกำรคลงั 4,070,000                 

กรมสรรพากร 4,070,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 4,070,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 4,070,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 4,070,000                 

งบลงทนุ 4,070,000                 

ครุภณัฑ์ 4,070,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,070,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์ คนั 1 814,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดั คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั คนั 1 814,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 39,412,600                

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 903,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,100                      

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 3,100                      

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 3,100                      

งบลงทนุ 3,100                      

ครุภณัฑ์ 3,100                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,100                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลเมอืงเก่า 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 3,100                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 900,000                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 900,000                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 900,000                   

งบลงทนุ 900,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 900,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัขอนแก่นต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ส านกังานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 250,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งป้ายชือ่อาคารส านกังาน ส านกังานการ

ท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 150,000                      

สถาบนัการพลศึกษา 38,509,500                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 31,255,500                

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 31,255,500                

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 31,255,500                

งบลงทนุ 31,255,500                

ครุภณัฑ์ 455,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 455,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ฝึกกลา้มเน้ือ แบบดมัเบล พรอ้มมา้นัง่ราบ 

ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 45,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 22,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,800,000                   

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,800,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามกฬีาอเนกประสงค ์โรงเรียนกฬีาจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามฟตุบอลพรอ้มลูย่างสงัเคราะห ์โรงเรียน

กฬีาจงัหวดัขอนแก่น ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 26,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,254,000                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 7,254,000                 

จดัการเรียนการสอนข ัน้พื้นฐานดา้นการกฬีา 7,254,000                 

งบลงทนุ 7,254,000                 

ครุภณัฑ์ 2,550,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 71,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 894,000                      

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้นัง่ขบั แบบ 3 พวงตดั ต าบลโคกส ีอ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 894,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,480,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 1,052,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัและอตัราชพีจรขณะพกัแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความจปุอดแบบแหง้ ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงบบีมอืแบบดจิติอล ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงเหยยีดขาและหลงัแบบดจิติอล ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้แบบดจิติอล ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มโปรแกรมประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 150,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น กลอ้ง 3 105,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,704,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,704,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณโรงยมิสส์มรกัษ-์วชิยั โรงเรียน

กฬีาจงัหวดัขอนแก่น ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 4,704,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 13,899,300                

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 8,077,600                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   
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การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 4,306,800                 

โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกไ้ขปญัหาและสรา้งความเขม้แขง็ดา้น

สงัคม 4,306,800                 

ศึกษาวจิยัเพือ่น าไปสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม 4,306,800                 

งบรายจ่ายอื่น 4,306,800                 

รายการระดบัที1่: โครงการเสน้ทางการคา้มนุษยข์า้มชาติ : กลไกการ

ขบัเคลือ่นกระบวนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยใ์นพื้นที่เสีย่ง 0 2,056,800                    

รายการระดบัที1่: โครงการกระบวนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษย์

ในลกัษณะรฐัต่อรฐัเพือ่การลดอตัราเสีย่งต่อการเกดิ กรณีการคา้มนุษยใ์น

ประเทศและระหวา่งประเทศ 0 2,250,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 856,500                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 856,500                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 856,500                   

งบลงทนุ 856,500                   

ครุภณัฑ์ 856,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

ขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,248,000                 

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 2,248,000                 

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 2,248,000                 

งบลงทนุ 2,248,000                 

ครุภณัฑ์ 848,000                      
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 6  ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์ คนั 1 848,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,400,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการ ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 6  ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 800,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 6  ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 2 600,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 120,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 120,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 120,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ครุภณัฑ์ 120,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองเขือ่นอบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลโคกสูง

 อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั 2,255,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 2,255,700                 

ประชากรเป้าหมายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุม้ครองและ

พทิกัษส์ทิธิ 2,255,700                 

บริหารจดัการและยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการ 2,255,700                 

งบลงทนุ 2,255,700                 

ครุภณัฑ์ 255,700                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 159,800                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัรตันาภา จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 2 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ขนาด 22 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัรตันาภา จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 10,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ขนาด 29.5 น้ิว ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัรตันาภา จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 95,900                        

รายการระดบัที1่: เตียงนวดน า้มนั ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

รตันาภา จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เตียง 4 56,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้นวดเทา้ ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

รตันาภา จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 4 17,400                        



7 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เสริมสวย ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันาสตรีและครอบครวั

รตันาภา จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 5 22,500                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารฝึกอาชพี ศูนยเ์รียนรูก้ารพฒันา

สตรีและครอบครวัรตันาภา  จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัเจา้หนา้ที่ 2 ชัน้ ศูนยเ์รียนรูก้าร

พฒันาสตรีและครอบครวัรตันาภา  จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 800,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 991,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 991,000                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 991,000                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 991,000                   

งบลงทนุ 991,000                   

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร  ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 20

 แผ่นต่อนาท ี บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

สถานคุม้ครองสวสัดภิาพเด็กภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ต าบลโคกสูงอ าเภอ คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นแคนทอง

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊  บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น  

ต าบลส าราญ  อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น เตา 1 10,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง  บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมอืงขอนแก่น  เครื่อง 1 20,000                        

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 1,780,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,780,500                 

โครงการพฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธคินพกิาร 1,780,500                 

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิาร 1,558,000                 

งบลงทนุ 1,558,000                 

ครุภณัฑ์ 858,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 786,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน และ

เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิาร 

จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 20 786,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 72,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ศูนย์

พฒันาศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลโคกสูง อ าเภอ

อบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 4 72,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 700,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารโรงฝึกอาชพี ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพและอาชพีคนพกิารจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน์ หลงั 7 700,000                      

คุม้ครองสวสัดภิาพคนพกิาร 222,500                   

งบลงทนุ 222,500                   

ครุภณัฑ์ 222,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 63,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน  ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทิ

สติกจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 20 36,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 52,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction แบบเลเซอร ์ชนิด LED ส ี

ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 35,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 59,500                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 20 คิวบกิฟตุ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพ

บุคคลออทสิติกจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ตู ้ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคล

ออทสิติกจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 นัว้ ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคล

ออทสิติกจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 23,500                        

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ก ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง เตียง 1 15,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบคานสมดุล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  

ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 8,000                         

กรมกจิการผูสู้งอายุ 674,500                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 674,500                   

โครงการการส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดร้บัการคุม้ครองและส่งเสริมการใชศ้กัยภาพทางสงัคม 674,500                   

การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ 674,500                   

งบลงทนุ 674,500                   

ครุภณัฑ์ 174,500                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 54,500                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็ของแบบมฝีาปิด 2 ชัน้ 6 แถว ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายขุอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุสมัมนา (แบบพบั) ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายขุอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ตวั 5 14,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ  ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

ขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 20 30,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 100,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานไวทบ์อรด์ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร แบบมี

ลอ้ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายขุอนแก่น  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 24,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายขุอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบอตุสาหกรรม  ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายขุอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 28,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ตูโ้ชวผ์ลติภณัฑ ์ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม

ผูสู้งอายขุอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารส านกังาน ศูนยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายขุอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น งาน 1 500,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,589,197,400            

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 462,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 462,500                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 462,500                   

การบูรณาการงานในส่วนภูมภิาค 350,000                   

งบลงทนุ 350,000                   

ครุภณัฑ์ 350,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 40 แผ่นต่อนาท ีต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 350,000                      

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 112,500                   

งบลงทนุ 112,500                   

ครุภณัฑ์ 112,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 112,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมปฏบิตัิการฯ และชดุโปรแกรม

จดัการส านกังานฯ  ต าบลท่าพระ   อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 73,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   

ต าบลท่าพระ   อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 23,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี    ต าบลท่าพระ   อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 2 15,800                        

กรมชลประทาน 1,393,241,600            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 21,850,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,400,000                 



10 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,400,000                 

งบลงทนุ 1,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,400,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง LMC จ านวน 10 แห่ง 

โครงการน า้เชญิ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นาคลอง 1R-LMC จ านวน 10 แห่ง 

โครงการน า้เชญิ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 500,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 20,450,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 20,450,000                

งบลงทนุ 20,450,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,450,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 20,450,000                   

รายการระดบัที1่: ซอมแซมถนนลาดยางคนัคลอง 4L-RMC กม. 

2+750-5+050 ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยางบริเวณหวังาน ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระยะทาง รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายใหญ่ฝัง่ซา้ย(LMC) โครงการน า้เชญิ 

ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ระยะทาง 2.000 กม. รายการ 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรทางเขา้สถานีสูบน า้ P1 ฝายชนบท 

ต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 3,950,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,103,018,000            

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 332,083,000              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 332,083,000              

งบลงทนุ 332,083,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 332,083,000                 

ค่าส ารวจออกแบบ 26,913,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 6 จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 14,812,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจคุณภาพน า้และปริมาณน า้ในอ่างและในล าน า้ รายการ 0 2,191,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอน คุณภาพน า้ และปริมาณน า้ในอ่าง

เกบ็น า้และในล าน า้ ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 611,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าส ารวจตะกอนและปริมาณน า้ในอ่างเกบ็น า้ ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 1,579,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษางานซอ่มแซมและงานปรบัปรุงระบบชลประทาน รายการ 0 722,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าศึกษางานซอ่มแซมและงานปรบัปรุงระบบ

ชลประทาน ศูนยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน รายการ 0 722,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยา รายการ 0 9,186,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าด าเนินการสถานีอทุกวทิยาชลประทาน ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 8,291,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าขอ้มูลสารสนเทศอทุกวทิยาชลประทาน ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 895,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 285,170,000                 



11 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ 2L-RMC  กม. 0+000 - กม. 4+100

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 1 สาย 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อลอดถนน กม.3+000 อ่างเกบ็น า้หว้ยเตย 

ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอดัน า้กลางคลอง LMC กม.10+300 

โครงการฯพรม-เชญิ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อระบายน า้โครงการพฒันาบงึกดุเคา้ 

(พระราชด าริ) ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทางระบายน า้ลน้อ่างเกบ็น า้ละเลงิหวาย ต าบล

โนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อเหลีย่ม คลองLMC 4 แห่ง โครงการฯน า้เชญิ

 ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อเหลีย่ม คลอง1R-LMC 4 แห่ง โครงการฯน า้

เชญิ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 44,220,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย M -10L .สถานีสูบน า้ P.1 

เขือ่นมหาสารคาม โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลเขวาไร่ 

อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม รายการ 1 720,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงดา้นหนา้.สถานีสูบน า้ P.2 เขือ่น

มหาสารคาม โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 760,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมปตร.ทา้ยเขือ่นชนบท  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารภายใน.สถานีสูบน า้บา้นหนองผอื  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย รายการ 1 820,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารภายในหวังานเขือ่นชนบท  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาชกีลาง ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม.0+100 - 

10+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-LMC กม.0+050 - 

8+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงทา้ยฝายหนองหวาย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 3L - RMC  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 2R - 3L  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.

10+150  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลม่วงหวาน 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายคลอง 6R-LMC  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง รายการ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้ จ านวน 3 สาย ฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 2 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลโนน

ท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 6R-LMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 7R-LMC  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1R-LMC ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลท่ากระ

เสริม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ RMC กม. 

0+000-0+800  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลน า้พอง 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลอง 4L - RMC  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา กม.

20+130 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลโนนท่อน อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนดนิตกจมคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 5 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลบา้นขาม 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ 8R-1-LMC 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้สายซอย จ านวน 4 สาย 

ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 4 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย 

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 5R-LMC ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลบา้นขาม

 อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยเตย  โครงการ

ชลประทานขอนแก่น ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้กกม่วง  โครงการ

ชลประทานขอนแก่น ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยใหญ่  โครงการ

ชลประทานขอนแก่น ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 250,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยลอมไผ่  โครงการ

ชลประทานขอนแก่น ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิและอาคารหวังานอ่างเกบ็น า้หว้ย

เสยีว  โครงการชลประทานขอนแก่น ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้แก่งละวา้  โครงการ

ชลประทานขอนแก่น ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิ ปตร.ท่าเอยีด  โครงการชลประทาน

ขอนแก่น ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้ละเลงิหวาย  โครงการ

ชลประทานขอนแก่น ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังาน และอาคารประกอบอืน่  

โครงการชลประทานขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น รายการ 1 2,100,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หนองกองแกว้  โครงการ

ชลประทานขอนแก่น ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้ละเลงิหวาย  โครงการ

ชลประทานขอนแก่น ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อรบัน า้อาคารทิ้งน า้คลองระบาย D9 

ส านกังานชลประทานที่ 6 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเสาระดบัสถานีอทุกวทิยาชลประทาน .ศูนย์

อทุกวทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 720,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหน่วยส ารวจอทุกวทิยาชลประทาน .ศูนยอ์ทุก

วทิยาชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง ล  าหว้ยวงัโก-

ร่องฮ่องแฮ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลนาเพยีง 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ 2L-RMC กม.0+000 ถงึ กม.11+000

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 0 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้ 3L-RMC กม.02+000 ถงึ กม.

18+068 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลบงึเนียม อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 0 110,000,000                 

ค่าปรบัปรุงโครงการ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบกระจายน า้สถานีสูบน า้ P1 เขือ่นชนบท 

ต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 20,000,000                   

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 619,342,300              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 114,500,000              

งบลงทนุ 114,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 114,500,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 114,500,000                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายล าน า้พองเก่า ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 55,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นนายาว 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน า้ บา้นหวา้-

โนนดู่ ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที2่: ฝายกัน้ล  าน า้สาขาล  าน า้เชญิ (ล าหว้ยบุนา) ต าบลโนน

ทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 9,500,000                    

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 133,954,100              

งบลงทนุ 133,954,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 133,954,100                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิอ่างเกบ็น า้หว้ยม่วง ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภูผาม่าน

 จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 46,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 87,954,100                   
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รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบงึละหานนาพรอ้มอาคารประกอบ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 86,441,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา แกม้ลงิบงึละหานนาพรอ้มอาคาร

ประกอบ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 1,512,700                    

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 370,888,200              

งบลงทนุ 370,888,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 370,888,200                 

ค่าที่ดนิ 25,453,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 20,809,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 6 จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 4,644,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 345,435,000                 

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน 2

 เครื่อง พรอ้มระบบส่งน า้ ความยาว 9.500 กม.บา้นหนองไหล จงัหวดั รายการ 0 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  โครงการสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า

พรอ้มระบบส่งน า้ต าบลโคกสูง (อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ) ระยะที่ 1 รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน า้

พรอ้มระบบส่งน า้ต าบลบา้นดง (อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ) ระยะที่ 2ต าบล

บา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 192,763,000                 

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้และระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้ต าบลโคกสูง (อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ ระยะที่ 1 จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 82,372,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 151,592,700              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 151,592,700              

งบลงทนุ 151,592,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 151,592,700                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท านบดนิดา้นทา้ยน า้และ Rockfill Toe เขือ่น

โสกรวก ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น 0 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 146,592,700                 

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้หวังานและอาคารประกอบ โครงการประตู

ระบายน า้ล  าน า้เชญิ ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 0 33,592,700                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพนงัก ัน้น า้ A1 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

หนองหวาย อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: พนงัก ัน้น า้ B1 และอาคารประกอบ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาหนองหวาย อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 0 63,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 225,750,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 225,750,000              

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 225,750,000              

งบลงทนุ 225,750,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 225,750,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 225,750,000                 

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยม่วง (2) ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งน า้ บา้นหนองไห 

ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบงึหว้ยซนัพรอ้มอาคารประกอบระยะที่ 1 ต าบลวงั

ชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 27,000,000                   
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รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหว้ยหนิลาด พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลบา้นคอ้ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองแม่ซดั พรอ้มอาคารประกอบ  ต าบลทรายมูล

 อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 48,750,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองเลงิเปือยและอาคารประกอบ ต าบลบา้นขาม 

 อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 70,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 42,623,600                

การจดัการน า้ชลประทาน 42,623,600                

การจดัการงานชลประทาน 42,623,600                

งบลงทนุ 42,623,600                

ครุภณัฑ์ 12,045,600                   

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 12,045,600                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 6 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 3 คนั รายการ 0 2,550,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่รถแทรกเตอร ์ส่วนบริหารเครื่องจกัรกลที่ 3 

ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 5 คนั คนั 0 8,195,600                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจกัรกล

ที่ 3 ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั คนั 0 1,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,578,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,548,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,548,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ ส านกังานชลประทานที่ 6 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 740,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 528,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

ขอนแก่น ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 280,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,116,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบโทรมาตร รายการ 0 1,116,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาสถานีโทรมาตรขนาดเลก็ ศูนยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 1,116,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 18,614,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 16,734,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง รายการ 0 6,571,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ รายการ 0 2,211,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาบริเวณหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาด

อตัราก าลงั โครงการชลประทานขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง รายการ 0 4,695,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ ส านกังานชลประทานที่ 6 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการชลประทาน .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดั รายการ 0 1,555,000                    
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รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขต.โครงการชลประทาน .โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาพรม-เชญิ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 388,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขตโครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 114,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,880,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในคลองส่งน า้ดว้ยแรงคน โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในคลองส่งน า้ดว้ยเครื่องจกัร โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาหนองหวาย ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดั รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หว้ยยาง .โครงการชลประทาน

ขอนแก่น ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 580,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 8,300,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ภายในที่ท  าการและบา้นพกั

ศูนยฝึ์กอบรม ส านกังานชลประทานที่ 6 จ านวน 1 งาน ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทภ์ายในส านกังานชลประทานที่ 6 

จ านวน 1 งาน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น รายการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ตภายในส านกังาน

ชลประทานที่ 6 จ านวน 1 งาน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดั รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสารบัส่งสญัญาณวทิยพุรอ้มอปุกรณ์ ส านกังาน

ชลประทานที่ 6 จ านวน 1 แห่ง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดั

ขอนแก่น รายการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟส่องสวา่งถนนฝัง่ซา้ยดา้นหลงัส านกังาน

ชลประทานที่ 6 จ านวน 1 งาน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดั รายการ 0 2,700,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 869,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 869,000                   

งบลงทนุ 869,000                   

ครุภณัฑ์ 869,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ขอนแก่น ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จงัหวดั คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ขอนแก่น ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 1,395,400                 

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,176,000                 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นการประมง 1,176,000                 

พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและปจัจยัเอื้อทีส่นบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม 1,176,000                 

งบลงทนุ 1,176,000                 

ครุภณัฑ์ 1,176,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,176,000                    



17 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา ส าหรบังานวจิยั ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิดใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการ ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟตุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น (Hot air oven) ขนาด 250 ลติร ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อดว้ยแรงดนัไอน า้ (Autoclave) ขนาดความ

จ ุ75 ลติร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 290,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 219,400                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 219,400                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 219,400                   

งบลงทนุ 219,400                   

ครุภณัฑ์ 219,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 134,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 3 134,400                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 85,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 85,000                        

กรมปศุสตัว ์ 35,867,600                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,080,000                 

โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูง 4,080,000                 

เพิม่ศกัยภาพการผลติปศุสตัวคุ์ณภาพสูง 4,080,000                 

งบลงทนุ 4,080,000                 

ครุภณัฑ์ 4,080,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 4,080,000                    

รายการระดบัที1่: ถงับรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต า่กวา่ 30 ลติร ต าบล

ท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ใบ 40 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัสต็อคน า้เชื้อแช่แขง็ปากกวา้ง ขนาดไม่ต า่กวา่ 35 ลติร 

ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ใบ 20 700,000                      

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 1.5 ลติร ต าบลท่า

พระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ใบ 40 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจอุาหารสตัวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หวับรรจ ุ

ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 1,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 31,737,600                

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 31,737,600                

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 3,401,000                 

งบลงทนุ 3,401,000                 

ครุภณัฑ์ 3,401,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,401,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารพนัธุกรรมดว้ยกระแสไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ 

ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารละลาย (Vortex Mixer) ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,400                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็อณุหภูม ิ- 30 องศาเซลเซยีสแบบแนวนอนความ

จ ุไม่นอ้ยกวา่ 400 ลติร ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 295,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดปลอ่ยสารละลายอตัโนมตัิชนิดอเิลคโทรนิคแบบ

 8 ช่อง ชนิดปรบัระยะหวั ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมบลอ็กเน้ือเยือ่ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มจอแสดงผล ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ควบคุมอณุหภูม ิ2-8 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 945 ลติร ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบยนือณุหภูม ิ-30 องศาเซลเซยีส ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 650 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 680,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคมขีนาดเลก็ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น

 จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 2 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออตัโนมตัิ ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 194,600                      

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 450,000                   

งบลงทนุ 450,000                   

ครุภณัฑ์ 450,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นที่ได ้ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 450,000                      

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 27,270,600                

งบลงทนุ 27,270,600                

ครุภณัฑ์ 22,768,000                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 234,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 6 194,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,464,800                    

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 าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั คนั 1 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ีแบบเกยีรธ์รรมดา ต าบล

ท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 40,800                        

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ต าบล

ท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซีหีรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ต าบล

ท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบสะพายไหล ่ชนิดขอ้แขง็ ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 6,129,300                    

รายการระดบัที1่: พ่อพนัธุก์ระบอืปลกั ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น ตวั 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัพชือาหารสตัว ์แบบ Single Chop พรอ้มพ่วง

ทา้ย ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 267,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลพรอ้มคอก ขนาด 2,000 กโิลกรมั

 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 47 

แรงมา้ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 737,500                      

รายการระดบัที1่: หุ่นรีดน า้เชื้อ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ตวั 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ถงับรรจนุ า้เชื้อแช่แขง็ ขนาดไม่ต า่กวา่ 600 ลติร ต าบลท่า

พระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ใบ 2 2,848,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัแบบดจิติอล ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องจกัรผลติอาหารสตัว ์ส าหรบัผลติอาหารผสม

ทเีอม็อาร ์ขนาด 7 ลูกบาศกเ์มตร ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 750,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 12,858,800                   

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 3 ต าแหน่ง ขนาด 620 กรมั ต าบลท่า

พระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 22,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านอณุหภูมแิละบนัทกึชนิดตวัเลข (digital 

thermometer with sensor) ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าจดัไอระเหยสารเคมพีรอ้มอปุกรณ์ ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 4 278,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ช ัง่น า้หนกัไดสู้งสุดไม่นอ้ย

กวา่ 220 กรมั ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดของเหลวแบบอเิลก็ทรอนิก (Electronic 

pipette) ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 96,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid) ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัจดุเยอืกแขง็ในน า้นม ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพน า้ (multiparameter) แบบตัง้โตะ๊ 

ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลมุพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 160,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 ตา ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) ต าบลท่าพระ

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 770,400                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการเคลือ่นที่ (Mobile lab) แบบรถตูพ้รอ้ม

เครื่องมอื ในการตรวจวเิคราะหอ์าหารสตัว ์และยาสตัว ์ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 3,353,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิดตดัแสง พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลท่าพระ

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนผสมสารละลายดว้ยแท่งแม่เหลก็พรอ้มให ้

ความรอ้น ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนผสมสารละลายดว้ยแท่งแม่เหลก็พรอ้มให ้

ความรอ้น ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง ชนิดพกพา ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 136,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ตรวจและเจาะเกบ็ไขส่  าหรบัสตัว ์ต าบลท่าพระ

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งแบบตัง้โตะ๊ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 125,700                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอก าลงัขยายสูง ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูมพิรอ้มระบบหมนุเวยีนน า้ขนาด

ความจไุม่นอ้ยกวา่ 30 ลติร ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 209,700                      

รายการระดบัที1่: อ่างควบคุมอณุหภูมขินาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 20 ลติร 

ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารอนิทรียโ์ดยเทคนิค Near 

Infrared Spectroscopy พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัไขมนัสนัหลงัสุกร ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 95,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,502,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,502,600                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนโคพ่อพนัธุ ์จ านวน 10 ตวั ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 2,512,000                    

รายการระดบัที1่: โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 456,600                      

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็เสบยีงสตัว ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,534,000                    

พฒันาอาหารสตัว ์ 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 600,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ ขนาด 150 เซนติเมตร ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 600,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 16,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 50,000                     

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 50,000                     

งบลงทนุ 50,000                     

ครุภณัฑ์ 50,000                        

ครุภณัฑส์นาม 50,000                        

รายการระดบัที1่: ที่กกัสุนขัเคลือ่นที่ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 5 50,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 104,928,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 3,500,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 3,500,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 7650 3,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 48,593,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 48,593,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 37,291,000                

งบลงทนุ 37,291,000                

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 5 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง คนั 1 991,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,300,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 36,300,000                   

รายการระดบัที1่: ปลูกไมย้นืตน้เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายดนิเค็ม (เมอืง

เพยี) ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 5 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 6000 22,500,000                   

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ดนิเค็มจดัดว้ยการปลูกไมย้นืตน้ทนเค็มและ

หญา้ชอบเกลอื ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 5 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 200 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 300 600,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 5 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 500 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 5 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 500 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 300 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: การป้องกนัการเพิม่เติมระดบัน า้ใตด้นิเค็มบนพื้นที่เนินรบั

น า้ ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 5 จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 10 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ดนิเค็มจดัดว้ยการปลูกตน้ไมย้นืตน้ทนเค็มและ

หญา้ชอบเกลอืระบบวศิวกรรม จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 100 5,000,000                    

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 10,792,000                

งบลงทนุ 10,792,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,792,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,792,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 3000000 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 1600000 1,632,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 6200 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย ส านกังานพฒันาที่ดนิเขต 5 

จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 500000 510,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 510,000                   

งบลงทนุ 510,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 510,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 510,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 300 510,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 720,000                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 720,000                   

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 720,000                   

งบลงทนุ 720,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 720,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 720,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 500 400,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 400 320,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 52,115,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 44,500,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 44,500,000                

งบลงทนุ 44,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 44,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองมะเขอื อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสงา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 23 409,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 36 640,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 34 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 37 658,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 34 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 34 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 74 1,317,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 51 907,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูห่าน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแดง อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเรือ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 39 694,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 29 516,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุธนสาร อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 37 658,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 28 498,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 53,400                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 70 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธิ์ชยั จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ชยั จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ชยั จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นผอื อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูเหลก็ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัม่วง อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 18 320,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 38 676,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกงาม อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 37 658,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนหนั อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุเพยีขอม อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 71 1,263,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 52 925,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 106,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร

ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวันาค า อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 42 747,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 38 676,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 44 783,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 54 961,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 40 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่าปอ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 40 712,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุเซนิ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสระแกว้ อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 106,800                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 7,615,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 7,615,000                 
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งบลงทนุ 7,615,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,615,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,615,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยแฝก บา้นหนองไฮ หมู่ 3 ต าบลปอ

แดง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 3,565,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองเมอืงเก่า บา้นโคกกลาง หมู่ 6 ต าบลบา้น

แท่น อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนอง บา้นหนองผกัตบ หมู่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ์

 อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 2,750,000                    

กรมวชิาการเกษตร 27,135,100                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 14,716,900                

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 1,322,300                 

ยกระดบัคุณภาพสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 1,322,300                 

งบลงทนุ 1,322,300                 

ครุภณัฑ์ 1,322,300                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,322,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งความเร็วสูงแบบ Variable Speed 

Rotor Mill ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ชนิด Biological Safety Cabinets Class II

 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 722,300                      

โครงการพฒันาเทคโนโลยเีกษตรอจัฉริยะ 13,394,600                

พฒันาเทคโนโลยเีพือ่น าไปสู่การเกษตรอจัฉริยะ 13,394,600                

งบลงทนุ 13,394,600                

ครุภณัฑ์ 3,394,600                    

ครุภณัฑโ์รงงาน 2,974,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั พกิดัโหลดไม่ต า่กวา่ 60 ตนั ต าบลบา้น

ทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 2,974,600                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นเมลด็ขา้วเปลอืก ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดงัของเสยีง (Sound Meter) ต าบลบา้น

ทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วดัความตา้นทานแรงกดดนิ (Soil Cone 

Penetrometer) ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วดัความเร็วลม (Hot Wire Anemometer) 

ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมแิบบดจิทิลัเคลือ่นที่ ต าบลบา้นทุ่ม 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการ (Workshop) ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 10,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,418,200                

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 4,017,600                 

วจิยัและพฒันา 4,017,600                 

งบลงทนุ 4,017,600                 
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ครุภณัฑ์ 1,085,400                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,085,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งพชื ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืแยกและติดตามสารพนัธุกรรม ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 235,400                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,932,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,932,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัคนงาน 5 ครอบครวั (ไม่ตอกเสาเขม็) ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 2,932,200                    

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 8,400,600                 

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 8,400,600                 

งบลงทนุ 8,400,600                 

ครุภณัฑ์ 8,400,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่

เกนิ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,552,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้แสงและค่าดชันีทรงพุ่ม ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุพ์ชื ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องลดความชื้นในสภาพหอ้งเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ ์ต าบล

ศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยตวัอยา่งระบบไมโครเวฟชนิด Ultrawave 

พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 4,650,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการดูดกลนืแสง พรอ้มชดุดูดสารละลายอตัโนมตัิ

 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 532,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Dispenser 5-50 ml.) ต าบล

ศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 60,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 4,955,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,955,400                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 4,955,400                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 4,955,400                 

งบลงทนุ 4,955,400                 

ครุภณัฑ์ 167,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอ เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 135,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานวจิยั ศูนยส่์งเสริม

เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้นส าหรบัฆ่าเชื้อ (Hot air oven) ความจไุม่

นอ้ยกวา่ 100 ลติร ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื 

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 85,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,788,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

โนนศิลา ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,443,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,330,000                 

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 840,000                   

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 840,000                   

งบอดุหนุน 840,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 840,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จ ากดั ต าบล

ค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ในการจดัหารถตกัลอ้ยาง 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 ตนั คนั 1 840,000                      

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 490,000                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 490,000                   

งบอดุหนุน 490,000                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 490,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์เครดติยูเน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง 

จ ากดั ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ในการ คนั 1 490,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 3,113,000                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 3,113,000                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2,984,000                 

งบลงทนุ 2,984,000                 

ครุภณัฑ์ 2,984,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,984,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น คนั 2 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 8 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 1,288,000                    

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 129,000                   
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งบลงทนุ 129,000                   

ครุภณัฑ์ 129,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 129,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 7 จงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ศูนย์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 937,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 937,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 937,000                   

บริหารจดัการ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัขอนแก่น

 ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัขอนแก่น  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 3,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัขอนแก่น  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 15,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 17,400                        

กรมการขา้ว 90,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 90,000                     

การวจิยัและพฒันาขา้ว 90,000                     

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 90,000                     

งบลงทนุ 90,000                     

ครุภณัฑ์ 90,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)   ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 3 90,000                        

กรมหมอ่นไหม 11,926,800                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 7,446,800                 

โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 7,446,800                 

ยกระดบัผา้ไหมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสู่สากล 7,446,800                 

งบลงทนุ 680,500                   

ครุภณัฑ์ 680,500                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 680,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสาวไหมชนิดเขา้เหลง่ติดมอเตอรไ์ฟฟ้า ต าบลท่าพระ

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 10 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรอหลอด ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 11 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีเกลยีวเสน้ไหม ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 12 360,000                      

รายการระดบัที1่: ฟืมพรอ้มทอ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ฟืมเลก็ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 2,500                         

งบรายจ่ายอื่น 6,766,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผา้ไหมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รายการ 0 6,766,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,480,000                 

การผลติสนิคา้หมอ่นไหมไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา 4,480,000                 

ผลติพนัธุห์มอ่นไหมและวสัดุยอ้มสี 4,480,000                 

งบลงทนุ 4,480,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,480,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,480,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบพลงังานแสงอาทติย ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 100 กโิลวตัต์

 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 4,480,000                    

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 2,946,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,946,000                 

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 2,946,000                 

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 2,946,000                 

งบลงทนุ 2,946,000                 
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ครุภณัฑ์ 2,946,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,946,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 2 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,700 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 75 กโิลวตัต ์แบบ 4 

ลอ้  ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 3 2,946,000                    

กระทรวงคมนำคม 2,085,326,100            

กรมเจา้ทา่ 22,315,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 22,315,500                

การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งทางน า้ 22,315,500                

ขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ 22,315,500                

งบลงทนุ 22,315,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,315,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,315,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศ 

(ด าเนินการเอง) ส านกังานพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน า้ที่ 8 จ.ขอนแก่น 

จ านวน 9 ร่องน า้ เน้ือดนิประมาณ ลบ.ม. 870000 22,315,500                   

กรมการขนส่งทางบก 9,871,700                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 7,792,700                 

โครงการสถานีขนส่งสนิคา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้ทางถนน (สถานีขนส่ง

สนิคา้เมอืงหลกั) 7,792,700                 

จา้งส ารวจอสงัหาริมทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่ด าเนินโครงการสถานีขนส่งสนิคา้ 7,792,700                 

งบลงทนุ 7,792,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,792,700                    

ค่าที่ดนิ 7,792,700                    

รายการระดบัที1่: จา้งส ารวจอสงัหาริมทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพือ่

ด าเนินโครงการสถานีขนส่งสนิคา้จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 7,792,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,079,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 2,079,000                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 480,000                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

ขอนแก่น แห่งที่ 2 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 480,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,599,000                 

งบลงทนุ 1,599,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,599,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,361,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งสาขาอ าเภอบา้นไผ่ ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 851,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งสาขาอ าเภอชมุแพ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 510,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 238,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัขอนแก่น สาขาอ าเภอ

บา้นไผ่ ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 238,000                      
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กรมทางหลวง 879,273,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 353,426,600              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 95,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 95,000,000                

งบลงทนุ 95,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 95,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บา้นไผ่ จ. ขอนแก่น แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บา้นไผ่ - ท่าพระ และ

สายทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพงั จ. ขอนแก่น แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บา้นฝาง จ. แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น า้พอง - น า้ออ้ม จ. แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 70,719,600                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 70,719,600                

งบลงทนุ 70,719,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 70,719,600                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 70,719,600                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนิลาด - โนนสะอาด จ. กม. 2.303 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บา้นฝาง จ. กม. 2.846 21,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บา้นไผ่ ตอน 1 จ. กม. 1.12 24,719,600                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 14,707,000                

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 14,707,000                

งบลงทนุ 14,707,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,707,000                   

ค่าที่ดนิ 14,707,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 7 จ.ขอนแก่น สายทาง 6 14,707,000                   

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 74,000,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 60,000,000                

งบลงทนุ 60,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหนั - ผานกเคา้ จ. แห่ง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2297 ตอน บา้นลาน - เปือยนอ้ย

 จ.ขอนแก่น แห่ง 1 25,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า - ท่าหนิ จ. แห่ง 1 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกงุใหญ่ - กดุจกิ

 จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

ขอนแก่นดา้นทศิตะวนัออก จ.ขอนแก่น แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นไผ่ - ไพศาล จ. แห่ง 1 1,000,000                    
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โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 99,000,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 99,000,000                

งบลงทนุ 99,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 99,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 99,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทุก (Truck rest area) 

ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน  หนิลาด -  โนนสะอาด ที่ กม.

374+669 - 375+169 จ.ขอนแก่น แห่ง 1 99,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 486,322,800              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 11,283,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 11,283,000                

งบลงทนุ 3,790,500                 

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6) หมวดทางหลวงโนนหนั แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชมุ หลงั 1 1,190,500                    

งบรายจ่ายอื่น 7,492,500                 

รายการระดบัที1่: โครงการตรวจสอบและประเมนิสภาพสะพานปี 2562 

สะพานในพื้นที่รบัผดิชอบศูนยส์รา้งและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) โครงการ 1 7,492,500                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 419,651,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 412,062,000              

งบลงทนุ 412,062,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 412,062,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 412,062,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กม. 615 53,660,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 กม. 599 41,920,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 กม. 592 42,860,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บา้นไผ่ และ ทางหลวง

หมายเลข 229 ตอน บา้นไผ่ - มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บา้นไผ่ - มญัจาคีรี จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น า้พอง - น า้ออ้ม ตอน 1 

จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2361 ตอน หนองเขยีด - ภูผาม่าน 

ตอน 1 จ.ขอนแก่น แห่ง 1 7,763,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บา้นฝาง - ขอนแก่น จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน 1 

จ.ขอนแก่น แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน 3 

จ.ขอนแก่น แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น - หนิลาด จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บา้นไผ่ ตอน 1 จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล จ. แห่ง 1 15,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บา้นทุ่ม - มญัจาคีรี จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน ค าแก่นคูน - เขือ่นอบุล

รตัน ์ตอน 1 จ.ขอนแก่น แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน บ่อตะครอง - โคกส าราญ

 จ.ขอนแก่น แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กดุรู ตอน 1 จ. แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกงุใหญ่ - กดุจกิ จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2361 ตอน หนองเขยีด - ภูผาม่าน 

ตอน 2 จ.ขอนแก่น แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 1 จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 230 

ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงขอนแก่นดา้นทศิตะวนัออก จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,940,000                    

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 208 

ตอน ท่าพระ - หนองสระพงั จ.ขอนแก่น แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2039 

ตอน น า้พอง - น า้ออ้ม จ.ขอนแก่น แห่ง 1 11,630,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน

 บา้นไผ่ - ไพศาล จ.ขอนแก่น แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน 

พล - บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หว้ยซ ามะคาว - ร่องแซง จ. แห่ง 1 3,300,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 7,589,000                 

งบลงทนุ 7,589,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,589,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,589,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัพล (ขาออก) จ. แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัหนองเรือ (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัหนองสองหอ้ง (ขา

เขา้) จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

พล (ขาออก) จ.ขอนแก่น แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพิม่ประสทิธภิาพระบบอ านวยความปลอดภยัของ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัหนองสองหอ้ง (ขาเขา้)  จ.ขอนแก่น แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพิม่ประสทิธภิาพระบบอ านวยความปลอดภยัของ

สถานีตรวจสอบน า้หนกัหนองเรือ (ขาเขา้)  จ.ขอนแก่น แห่ง 1 960,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

หนองเรือ (ขาเขา้) จ.ขอนแก่น แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

หนองสองหอ้ง (ขาเขา้) จ.ขอนแก่น แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

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

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 55,388,800                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 46,557,000                

งบลงทนุ 46,557,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,557,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 46,557,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น - หนิลาด ตอน 

2 จ. ขอนแก่น แห่ง 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น - หนิลาด และ

สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนิลาด - โนนสะอาด จ. ขอนแก่น แห่ง 2 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น จ. แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนิลาด - โนนสะอาด 

ตอน 2 จ. ขอนแก่น แห่ง 2 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น า้พอง - น า้ออ้ม 

และสายทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกงุใหญ่ - กดุจกิ จ. ขอนแก่น แห่ง 2 3,593,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

ขอนแก่นดา้นทศิตะวนัตก ตอน 11 จ. ขอนแก่น แห่ง 2 430,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

ขอนแก่นดา้นทศิตะวนัตก ตอน 3 จ. ขอนแก่น แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

ขอนแก่นดา้นทศิตะวนัตก ตอน 4 จ. ขอนแก่น แห่ง 1 1,324,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

ขอนแก่นดา้นทศิตะวนัตก ตอน 9 จ. ขอนแก่น แห่ง 1 1,324,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

ขอนแก่นดา้นทศิตะวนัออก ตอน 17 จ. ขอนแก่น แห่ง 5 3,145,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บา้นฝาง 

ตอน 1 จ. ขอนแก่น แห่ง 1 1,623,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หว้ยซ ามะคาว - ร่องแซง

 ตอน 1 จ. ขอนแก่น แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หว้ยซ ามะคาว - ร่องแซง

, สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก และสายทางหลวง

หมายเลข 12 ตอน หนองแก - บา้นฝาง จ. ขอนแก่น แห่ง 3 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหนั - ผานกเคา้, 

สายทางหลวงหมายเลข 2361 ตอน หนองเขยีด - ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น แห่ง 2 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชมุแพ - หว้ยสายหนงั 

ตอน 1 จ. ขอนแก่น แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บา้นไผ่ - ท่าพระ ตอน 2 

จ. ขอนแก่น แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บา้นไผ่ ตอน 1 จ. แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บา้นไผ่ ตอน 2 จ. แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล 

จ. ขอนแก่น แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล - ล าช ีและสาย

ทางหลวงหมายเลข  2246 ตอน บ่อตะครอง - โคกส าราญ จ. ขอนแก่น แห่ง 2 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพงั

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กดุรู และ

สายทางหลวงหมายเลข 2233 ตอน พล - ท่านางแนว จ. ขอนแก่น แห่ง 2 1,470,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บา้นไผ่ - มญัจาคีรี 

ตอน 1 จ. ขอนแก่น แห่ง 1 1,035,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มญัจาคีรี - หว้ยสาม

หมอ ตอน 1 จ. ขอนแก่น แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นไผ่ - ไพศาล และ

สายทางหลวงหมายเลข 2430 ตอน ทางเขา้บา้นไผ่ จ. ขอนแก่น แห่ง 2 1,450,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 8,831,800                 

งบลงทนุ 8,831,800                 
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ครุภณัฑ์ 4,531,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,369,800                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี.ี  พรอ้ม

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

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. จ.ขอนแก่น เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและลานซกั

ลา้ง ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. จ.ขอนแก่น หลงั 1 4,300,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 39,523,900                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 16,013,900                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 16,013,900                

งบลงทนุ 16,013,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,013,900                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,013,900                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวยีง 

ตอน 3 จ. ขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บา้นฝาง - ขอนแก่น จ. แห่ง 1 1,626,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น า้พอง - น า้ออ้ม 

ตอน 2 จ. ขอนแก่น แห่ง 2 471,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น า้พอง - น า้ออ้ม 

ตอน 1 จ. ขอนแก่น แห่ง 2 485,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า - ท่าหนิ จ. แห่ง 2 471,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น า้พอง - โคกท่า จ. แห่ง 2 471,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น า้พอง - โคกท่า และ

สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า - ท่าหนิ จ. ขอนแก่น แห่ง 2 499,900                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นไผ่ - ไพศาล, สาย

ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บา้นทุ่ม - มญัจาคีร,ี สายทางหลวงหมายเลข

 2065 ตอน พล - ล าช,ี สายทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน บา้นสะอาด - 

เหลา่นางาม, สายทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กดุรู, สายทาง

หลวงหมายเลข 2233 ตอน พล - ท่านางแนว, สายทางหลวงหมายเลข 2246

 ตอน บ่อตะครอง - โคกส าราญ และสายทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน แห่ง 3 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นไผ่ - ไพศาล จ. แห่ง 1 9,990,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 23,510,000                

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 23,510,000                

งบลงทนุ 23,510,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,510,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,510,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัศูนยส์รา้งทาง 0 5,230,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัศูนยส์รา้งและบูรณะ

สะพานที่ 2 (ขอนแก่น) 0 5,230,000                    

กรมทางหลวงชนบท 825,203,200              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 328,836,300              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 23,500,800                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 23,500,800                

งบลงทนุ 23,500,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,500,800                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 23,500,800                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้พอง อ.อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น ม. 155 18,380,800                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยทราย อ.อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น ม. 100 5,120,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 103,570,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 103,570,000              

งบลงทนุ 103,570,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,570,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 103,570,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.229 - บ.โนนสะอาด อ.ชนบท จ. กม. 1.995 13,490,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.หนองตูม อ.เมอืง จ.ขอนแก่น กม. 1.9 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.โนนสงา่ อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น กม. 0.475 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ส าราญ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น กม. 0.35 3,750,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองไห อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น กม. 0.908 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2228 - บ.ทพิยโ์สด อ.บา้นไผ่ จ. กม. 1.095 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.หนองแขม อ.แวงนอ้ย จ. กม. 1.5 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.207 - บ.นาเชอืก อ.หนองสองหอ้ง จ. กม. 0.925 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.207 - บ.หลกัด่าน อ.พล จ.ขอนแก่น กม. 1.4 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.229 - บ.โพธไ์ชย อ.มญัจาคีรี จ. กม. 1.575 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.ขก.1075 - บ.ชยัประเสริฐ อ.พล จ. กม. 2 9,990,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2109 - บ.ค าสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง กม. 0.65 8,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 13,072,500                

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 13,072,500                

งบลงทนุ 13,072,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,072,500                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,072,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ขก.2071 แยก

ทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นสามสวน อ.ภูเวยีง, บา้นแท่น จ.ขอนแก่น แห่ง 1 13,072,500                   

โครงการทางหลวงชนบทสนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่ 188,693,000              

พฒันาและปรบัปรุงทางและสะพานเพือ่สนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่ 188,693,000              

งบลงทนุ 188,693,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 188,693,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 66,150,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2 - บ.พระยนื อ.เมอืง, พระ

ยนื จ.ขอนแก่น แห่ง 1 23,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.3041 แยก ทล.229 - บ.หนองปลาหมอ อ.

บา้นไผ,่ โนนศิลา จ.ขอนแก่น แห่ง 1 20,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.1075 แยก ทล.2 - อ าเภอแวงใหญ่ อ.พล, 

แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แห่ง 1 22,650,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 122,543,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.1051 ถนนผงัเมอืงรวมบา้นไผ่ อ.บา้นไผ่ จ. แห่ง 1 1,523,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.5077 แยก ทช.ขก.1075 - บ.ชยัประเสริฐ 

อ.พล จ.ขอนแก่น แห่ง 1 5,650,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.1039 แยก ทล.2 - บ.หนองไห อ.บา้นแฮด, 

มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.4044 แยก ทล.2228 - บ.ทพิยโ์สด อ.บา้นไผ่

 จ.ขอนแก่น แห่ง 1 12,060,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.4008 แยก ทล.2062 - บ.เหลา่นาด ีอ.

มญัจาคีร,ี พระยนื, เมอืง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 20,410,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.3018 แยก ทล.207 - บ.หลกัด่าน อ.พล, 

หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 32,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.1023 แยก ทล.2 - บ.หว้ยแก อ.โนนศิลา, 

ชนบท จ.ขอนแก่น แห่ง 1 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.5040 แยก ทช.ขก.1023 - บ.นิคม อ.ชนบท,

 พล จ.ขอนแก่น แห่ง 1 14,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 31,370,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 31,370,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 31,370,000                

งบลงทนุ 31,370,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,370,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 21,470,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยกเขา้น า้ตกตาดโตน อ.หนองนาค า จ. กม. 3.442 21,470,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย ขก.1062

 ถนนผงัเมอืงรวมขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,900,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 392,906,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 88,442,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 75,677,000                

งบลงทนุ 75,677,000                

ครุภณัฑ์ 104,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 104,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ชดุ 1 24,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,573,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 59,373,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.หนองยายเกลี้ยง อ.แวงใหญ่ 

จ.ขอนแก่น กม. 9.175 24,528,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.230 - โรงพยาบาลศรีนครินทร ์2 อ.

เมอืง จ.ขอนแก่น กม. 1.356 24,944,200                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพาน ขา้มหว้ยโพนงาม อ.แวงนอ้ย จ. กม. 6.528 9,900,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 16,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก 

ทล.2 - บ.พระยนื อ.เมอืง, พระยนื จ.ขอนแก่น

0 16,200,000                   
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พฒันาสะพานขนาดกลาง 8,095,000                 

งบลงทนุ 8,095,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,095,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,095,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยหนองโงง้ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแก่น ม. 44 4,930,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยล าดวน อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น ม. 24 3,165,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 4,670,600                 

งบลงทนุ 4,670,600                 

ครุภณัฑ์ 3,470,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) คนั 1 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทขอนแก่น คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ชดุ 1 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,687,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Nuclear 

Moisture Density Gauge ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ชดุ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะของวสัดุมวล

หยาบ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องประเมนิสภาพโครงสรา้งทางดว้ยตุม้น า้หนกั

กระแทกแบบพกพา ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทหนองเรือ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น แห่ง 1 1,200,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 280,191,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 280,191,000              

งบลงทนุ 280,191,000              

ครุภณัฑ์ 18,480,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,280,000                    
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รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) คนั 1 1,280,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 17,200,000                   

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทขอนแก่น คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ส่วนต่อสะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ชดุ 1 14,500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 261,711,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 261,711,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 

2009 - บา้นค าครึ่ง (ตอนขอนแก่น) อ.หนองกงุศร,ี กระนวน จ.ขอนแก่น แห่ง 1 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2039

 - บา้นหนองตูม อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 207

 - บา้นหลกัด่าน อ.พล, หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2039

 - บา้นโนนสงา่ อ.น า้พอง, เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 2,055,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.1062 ถนนผงัเมอืงรวมเมอืง

ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 8,845,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 207

 - บา้นนาเชอืก (ตอนขอนแก่น) อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นท่าเรือ อ.บา้นฝาง, หนองเรือ, อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นดอนหนั อ.ชมุแพ, ภูเวยีง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นดอนหนั อ.ชมุแพ, ภูเวยีง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.5012 แยกทางหลวงชนบท ขก.

4003 - บา้นหนองกงุ อ.เขาสวนกวาง, โนนสะอาด จ.ขอนแก่น แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นส าราญ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นป่าส่าน อ.บา้นฝาง, พระยนื จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นหว้ยแก อ.โนนศิลา, ชนบท จ.ขอนแก่น แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109

 - บา้นเขาสวนกวาง อ.อบุลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 207

 - บา้นหลกัด่าน อ.พล, หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.2063 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 บา้นท่าเรือ อ.บา้นฝาง, หนองเรือ, อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 207

 - บา้นหนองแวง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 6,750,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นพระยนื อ.เมอืง, พระยนื จ.ขอนแก่น แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2039

 - บา้นหนองตูม อ.น า้พอง, เมอืง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 2,200,000                    



44 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 229

 - บา้นโพธิ์ไชย อ.มญัจาคีร,ี โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2038

 - บา้นดอนหนั อ.หนองเรือ, ภูเวยีง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2199

 - บา้นหนองแขม อ.แวงใหญ่, แวงนอ้ย จ.ขอนแก่น แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109

 - บา้นเขาสวนกวาง อ.อบุลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2228

 - บา้นทพิยโ์สด อ.บา้นไผ,่ บา้นแฮด จ.ขอนแก่น แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2062

 - บา้นหว้ยแลง้ อ.บา้นไผ,่ บา้นแฮด จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2109

 - บา้นดอนดู่ อ.อบุลรตัน,์ บา้นฝาง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 4,275,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2039

 - บา้นกระนวน อ.น า้พอง, ซ าสูง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2038

 - บา้นดอนหนั อ.หนองเรือ, ภูเวยีง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.5035 แยกทางหลวงชนบท ขก.

4064 - ภูหนิชา้งส ีอ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.5077 แยกทางหลวงชนบท ขก.

1075 - บา้นชยัประเสริฐ อ.พล จ.ขอนแก่น แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 229 - บา้น

โพธิ์ไชย อ.มญัจาคีร,ี โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น กม. 2.1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บา้นสี

ชมพู อ.ชมุแพ, สชีมพู จ.ขอนแก่น กม. 3.2 20,250,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บา้น

เขาสวนกวาง อ.อบุลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น กม. 2.1 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย ขก.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บา้น

ค าสมบูรณ์ อ.อบุลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น กม. 1.9 12,360,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น กม. 997 43,280,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย ขก.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2039

 - บา้นโนนสงา่ อ.น า้พอง, เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,200,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 24,273,300                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 22,726,400                

งบลงทนุ 22,726,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,726,400                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 22,726,400                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 4,858,500                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2039 - บา้นหนองตูม อ.น า้พอง, เมอืง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.2063 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นท่าเรือ อ.บา้นฝาง, หนองเรือ, อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.3024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 207 - บา้นนาด ีอ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.2005 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นดอนหนั อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น แห่ง 1 499,500                      
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4067 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2039 - บา้นกระนวน อ.น า้พอง, ซ าสูง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4064 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2109 - บา้นดอนดู่ อ.อบุลรตัน,์ บา้นฝาง จ.ขอนแก่น แห่ง 5 542,400                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2062 - บา้นเหลา่นาด ีอ.มญัจาคีร,ี พระยนื, เมอืง จ. แห่ง 1 554,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4053 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2062 - บา้นหว้ยแลง้ อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น แห่ง 1 639,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4007 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2039 - บา้นหนองตูม อ.น า้พอง, เมอืง จ.ขอนแก่น แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.1048 ถนนผงั

เมอืงรวมเมอืงพล อ.พล จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2062 - บา้นเหลา่นาด ีอ.มญัจาคีร,ี พระยนื, เมอืง จ. แห่ง 1 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.1075 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - อ าเภอแวงใหญ่ อ.พล, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.1065 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - บา้นโคกกลาง อ.เขาสวนกวาง, กระนวน จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,930,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4049 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2146 - บา้นค าสมบูรณ์ อ.อบุลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ. แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย ขก.4049 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2146 - บา้นค าสมบูรณ์ อ.อบุลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ. แห่ง 1 4,000,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทขอนแก่น แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 72,090,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 38,800,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 38,800,000                

งบลงทนุ 38,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 38,800,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

1023 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นหว้ยแก อ.โนนศิลา, ชนบท จ. แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นโคกท่า อ.เมอืง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

1075 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - อ าเภอแวงใหญ่ อ.พล, แวงใหญ่ จ. แห่ง 2 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

2005 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดอนหนั อ.ชมุแพ, ภูเวยีง จ. แห่ง 2 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

2013 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นแกง้ครอ้ อ.หนองเรือ, บา้นฝาง, 

มญัจาคีร,ี โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น แห่ง 2 5,900,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

2017 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นป่าส่าน อ.บา้นฝาง, พระยนื จ. แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

3010 แยกทางหลวงหมายเลข 229 - บา้นหนองสงัข ์อ.มญัจาคีร,ี บา้นแท่น แห่ง 2 5,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

3018 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นหลกัด่าน อ.พล, หนองสองหอ้ง แห่ง 2 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

3020 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นนาเชอืก อ.หนองสองหอ้ง จ. แห่ง 4 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

3024 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นนาด ีอ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

3025 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นหนองแวง อ.หนองสองหอ้ง จ. แห่ง 2 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

3029 แยกทางหลวงหมายเลข 229 - บา้นโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ. แห่ง 4 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

3032 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นบง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

4076 แยกทางหลวงหมายเลข 2233 - บา้นโคกกลาง อ.พล จ.ขอนแก่น แห่ง 2 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2199 - บา้นหนองแขม อ.แวงใหญ่, แวงนอ้ย แห่ง 4 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2301 - บา้นหวัขวั อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแก่น แห่ง 2 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย ขก.

5040 แยกทางหลวงชนบท ขก.1023 - บา้นนิคม อ.ชนบท, พล จ.ขอนแก่น แห่ง 1 900,000                      

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 16,626,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 16,626,000                

งบลงทนุ 16,626,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,626,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 16,626,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.

1065 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นโคกกลาง อ.เขาสวนกวาง, น า้พอง, แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.

2013 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นแกง้ครอ้ อ.หนองเรือ, บา้นฝาง, 

มญัจาคีร,ี โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น แห่ง 2 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.

3025 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นหนองแวง อ.หนองสองหอ้ง จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.

3032 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บา้นบง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.

3068 แยกทางหลวงหมายเลข 230 - บา้นโนนพยอม อ.เมอืง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 846,000                      

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.

4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2062 - บา้นเหลา่นาด ีอ.มญัจาคีร,ี พระยนื, แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2038 - บา้นดอนหนั อ.หนองเรือ, ภูเวยีง จ. แห่ง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2199 - บา้นหนองแขม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น แห่ง 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย ขก.

4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2228 - บา้นทพิยโ์สด อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,900,000                    
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โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 7,164,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 7,164,000                 

งบลงทนุ 7,164,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,164,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,164,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ขก.3018 แยกทาง

หลวงหมายเลข 207 - บา้นหลกัด่าน อ.พล, หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ขก.3026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 201 - บา้นนาจาน อ.ชมุแพ, สชีมพู จ.ขอนแก่น แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ขก.4049 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2109 - บา้นค าสมบูรณ์ อ.อบุลรตัน,์ เขาสวนกวาง จ. แห่ง 1 364,000                      

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย ขก.4076 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2233 - บา้นโคกกลาง อ.พล จ.ขอนแก่น แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 9,500,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 9,500,000                 

งบลงทนุ 9,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย ขก.1027 แยกทางหลวง

หมายเลข 2 - บา้นโคกท่า อ.เมอืง จ.ขอนแก่น แห่ง 1 9,500,000                    

กรมทา่อากาศยาน 348,662,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 5,000,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 5,000,000                 

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ครุภณัฑ์ 5,000,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View 

X-Ray ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานขอนแก่น 

ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 332,387,100              

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 332,387,100              

พฒันาปจัจยัพื้นฐานโครงสรา้ง 332,387,100              

งบลงทนุ 332,387,100              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 332,387,100                 

ค่าควบคุมงาน 12,091,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 

ท่าอากาศยานขอนแก่น ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 12,091,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 320,295,700                 

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารที่พกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยาน

ขอนแก่น  ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 320,295,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 11,275,300                

การพฒันาทา่อากาศยาน 11,275,300                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 11,275,300                
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งบลงทนุ 11,275,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,275,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,275,300                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ 2 อาคาร (24 ยูนิต)

 ท่าอากาศยานขอนแก่น ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั แห่ง 1 11,275,300                   

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 248,536,500               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 8,741,100                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,500,000                 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการคุณภาพน า้ 1,500,000                 

ลดของเสยีในแหลง่น า้วกิฤตแิละจดัการคุณภาพน า้ในแหลง่น า้หลกั 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ครุภณัฑ์ 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีตรวจคุณภาพน า้อตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 4,525,000                 

งบลงทนุ 4,525,000                 

ครุภณัฑ์ 4,525,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,525,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระบุพกิดับนพื้นโลกจอแสดงผลแบบส ีส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่อง Spectrophotometer แบบเคลือ่นที่ส  าหรบั

ตรวจวดัโลหะหนกั ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัคุณภาพน า้เบื้องตน้อตัโนมตัิ (Multiprobe)

 ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ส าหรบัเกบ็ตวัอยา่งน า้ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าซโีอดแีละบโีอดแีบบเคลือ่นที่ ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึและประมวลผลขอ้มูล ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจวดัค่าฝุ่ นละอองในอากาศแบบพกพาพรอ้ม

ชดุป้องกนัมลพษิ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที่ ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,700,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,716,100                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,716,100                 
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สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 2,716,100                 

งบลงทนุ 2,716,100                 

ครุภณัฑ์ 2,128,600                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,128,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าส าหรบัช ัง่กระดาษกรองงานอากาศ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้บริสุทธิ์ส  าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ (TYPEII) 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องแกว้แบบอตัโนมตัิ ส านกังานสิง่แวดลอ้ม

ภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 497,600                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารไวไฟ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตูเ้กบ็และชัน้วางอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งปฏบิตัิการ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 511,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 587,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 587,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารโรงจอดรถยนตแ์ละบริเวณโดยรอบ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 10  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั งาน 1 587,500                      

กรมทรพัยากรธรณี 954,100                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 954,100                   

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วยคุก่อนประวตัศิาสตร์ 954,100                   

พฒันาพพิธิภณัฑเ์พือ่ยกระดบัการทอ่งเทีย่วและใหบ้ริการพพิธิภณัฑท์างธรณีวทิยา

และซากดกึด าบรรพ์ 954,100                   

งบลงทนุ 954,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 954,100                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 954,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพพิธิภณัฑเ์พือ่การเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์

ธรณีวทิยา ซากดกึด าบรรพสู่์ชมุชน ศูนยศึ์กษาวจิยัและพพิธิภณัฑไ์ดโนเสาร์

ภูเวยีง ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 954,100                      

กรมทรพัยากรน า้ 110,875,600              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 96,397,100                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 94,335,500                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 94,335,500                

งบลงทนุ 94,335,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 94,335,500                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 22,995,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้กดุนาแซง  ต าบลบา้นโคก  

อ าเภอโคกโพธิ์ชยั  จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 22,995,500                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 71,340,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูกดุแห่ใหญ่  บา้นนาดอกไม ้ ต าบลชมุแพ  

อ าเภอชมุแพ  จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูฝายใหญ่  บา้นเก่างิ้ว  ต าบลเก่างิ้ว  อ าเภอ

พล  จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 9,940,000                    
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองสผีึ้ง  บา้นท่อนนอ้ย  ต าบลบา้นคอ้  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นหนองกลาง  ต าบลสงเปือย  

อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองขามนอ้ย  บา้นโนน หมู่ที่ 1

  ต าบลโนนท่อน  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 9,970,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าหว้ยสายหนงั  หมู่ที่ 4,7,10  ต าบลสชีมพู 

 อ าเภอสชีมพู  จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 9,930,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองออ้  บา้นหนองแสง  ต าบลท่ากระเสริม

  อ าเภอน า้พอง  จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 17,000,000                   

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 2,061,600                 

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 2,061,600                 

งบรายจ่ายอื่น 2,061,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้ช ี

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั รายการ 1 2,061,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 14,478,500                

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,940,000                 

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,940,000                 

งบลงทนุ 5,940,000                 

ครุภณัฑ์ 5,940,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบแรงดงึของเหลก็ พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 4,100,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 440,000                      

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 8,538,500                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 8,538,500                 

งบลงทนุ 8,538,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,538,500                    

ค่าส ารวจออกแบบ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

 ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั แห่ง 100 5,500,000                    

ค่าควบคุมงาน 3,038,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั แห่ง 58 3,038,500                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 30,428,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 27,284,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 10,575,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 5,660,000                 

งบลงทนุ 5,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,660,000                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนชมุชนหนองกงุใหญ่ 

หมู่ที่ 6  ต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนหนองเสาเลา้วทิยาคาร

 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นนาฝายนาโพธิ์ หมู่ที่

 5 ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวญั 

หมู่ที่ 6 ต าบลจระเข ้อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,415,000                    

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 โรงเรียนวงัหูกวางราษฎรผ์ดุง

วทิย ์หมู่ที่ 12 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนโนนฆอ้งวทิยาคาร หมู่ที่

 10 ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นบะยาว หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นวงัหวา้ หมู่ที่ 8 

ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองผอืราษฎร์

ประสทิธิ์ หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นผอื อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 14,549,800                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,335,200                 

งบลงทนุ 1,335,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,335,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,335,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนทนั  หมู่ที่ 8 ต าบล

โนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาจาน  หมู่ที่ 11 ต าบล

หนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกสหกรณ์  หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองกงุธนสาร อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนิแตก  หมู่ที่ 7 ต าบล

นางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 13,214,600                

งบลงทนุ 13,214,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,214,600                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 13,214,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโสกม่วง  หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบวั 

อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่งชมพู กลุม่ 1 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่ง

ชมพู อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นทุ่งชมพู กลุม่ 2 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่ง

ชมพู อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นวงัขอนแดง  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกงุ

ธนสาร อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นใหม่สามคัคี  หมู่ที่ 1 ต าบลบา้น

ใหม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสุขสมบูรณ์  หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเสา

เสา้ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดง กลุม่ 1 หมู่ที่ 6 ต าบลโคก

ส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,160,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,160,000                 

งบลงทนุ 2,160,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,160,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,160,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนสวา่ง หมู่ที่ 8 ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ชยั จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นซบัสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ชยั จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นซบัเจริญ หมู่ที่ 10 ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ชยั จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกดุจาน หมู่ที่ 4 ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยชนั หมู่ที่ 5 ต าบลแดนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนสวรรค ์หมู่ที่ 11 ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองหวา้ หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองกงุใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,144,000                 

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 3,144,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 3,144,000                 

งบลงทนุ 3,144,000                 

ครุภณัฑ์ 3,144,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,777,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 

2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนต์

ดเีซล แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั คนั 1 1,489,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 367,000                      

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น

 จงัหวดัขอนแก่น อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 90,000                        

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 29,340,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,207,000                 

แหลง่ทอ่งเทีย่วในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 1,000,000                 

ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตไฟฟ้า วนอทุยานน า้ตกบา๋หลวง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,000,000                    

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 207,000                   

การวจิยัดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 207,000                   

งบลงทนุ 207,000                   

ครุภณัฑ์ 207,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 207,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้อตัโนมตัิ พรอ้ม Data Logger จงัหวดั เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัน า้ฝนอตัโนมตัิ พรอ้ม Data Logger จงัหวดั เครื่อง 1 37,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,395,000                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 6,209,000                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 1,817,000                 

งบลงทนุ 1,817,000                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,817,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,817,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัขอนแก่น กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 400 1,560,000                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 817,000                   

งบลงทนุ 817,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 817,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 817,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัขอนแก่น กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 7 560,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 3,575,000                 

งบลงทนุ 3,575,000                 

ครุภณัฑ์ 3,575,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,575,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกน า้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ลติร จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต า่กวา่ 3,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 80 กโิลวตัต ์ คนั 1 1,075,000                    

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 186,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 186,000                   

งบลงทนุ 186,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 186,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 186,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัขอนแก่น ระวาง 31 186,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,170,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 1,170,000                 

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 1,170,000                 

งบลงทนุ 1,170,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,170,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 300 1,170,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,715,900                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,715,900                 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 385,100                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 4 200,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัขอนแก่น 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 5,330,800                 

งบด าเนินงาน 116,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2 116,400                      

งบลงทนุ 4,914,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,914,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,914,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัขอนแก่น กโิลเมตร 110 565,400                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 180000 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 650 2,275,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 300000 870,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 40000 304,000                      

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัขอนแก่น หมู่บา้น 2 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 200,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

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

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 14,852,400                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 14,852,400                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 11,409,700                

งบลงทนุ 11,409,700                

ครุภณัฑ์ 113,800                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 113,800                      

รายการระดบัที1่: ตูฟ้กัไข ่บรรจไุขไ่ด ้70 ฟอง ระบบ Digital (กลบัไข่

อตัโนมตั)ิ จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 2 88,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,295,900                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 7,929,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมล้  าลอง จงัหวดัขอนแก่น กม. 1.27 1,991,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารโรงเลี้ยงแมลง ส าหรบัศูนยว์จิยักฏี

วทิยาป่าไมท้ี่ 2 จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 574,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานหน่วยพทิกัษฯ์ ภูเวยีง ที่ 3 (ภู

นกยูง) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 51,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการหน่วยพทิกัษฯ์ ภูเวยีง ที่ 2 (หวั

ภูชน) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 165,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการหน่วยพทิกัษฯ์ ภูเวยีง ที่ 4 

(ปากหว้ยฝาง) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 705,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานหน่วยพทิกัษฯ์ ภูเวยีง ที่ 1 

(ปากช่อง) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 192,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการวนอทุยานน า้ตกบา๋หลวง แห่ง 1 157,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกั 4 ครอบครวั (ภูนกยูง) อทุยาน

แห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 139,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่ 4 ครอบครวั บริเวณ

หน่วยพทิกัษฯ์ ภูเวยีงที่ 2 (หวัภูชน) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 323,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกั 4 ครอบครวั อทุยานแห่งชาติภู

เวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 429,100                      



56 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกั 4 ครอบครวั บริเวณหน่วยพทิกัษฯ์ ภู

เวยีง ที่ 4 (ปากหว้ยฝาง) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 48,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่บริเวณหน่วยพทิกัษฯ์ภู

เวยีง ที่ 1 (ปากช่อง) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 100,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่บริเวณหน่วยพทิกัษฯ์ภู

เวยีง ที่ 1 (ปากช่อง) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 100,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัเจา้หนา้ที่บริเวณหน่วยพทิกัษฯ์ภู

เวยีง ที่ 1 (ปากช่อง) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 100,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 บริเวณ

หน่วยพทิกัษฯ์ ภูเวยีง ที่ 2 (หวัภูชน) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 145,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 บริเวณ

หน่วยพทิกัษฯ์ ภูเวยีง ที่ 4 (ปากหว้ยฝาง) อทุยานแห่งชาติภูเวยีง จงัหวดั แห่ง 1 203,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมลู้กรงั จงัหวดัขอนแก่น กม. 0.877 2,498,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,366,700                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัขอนแก่น กโิลเมตร 650 3,341,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัขอนแก่น กโิลเมตร 5 25,700                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 2,418,100                 

งบลงทนุ 2,418,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,418,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,418,100                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 200 190,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 150 153,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 2185 1,070,600                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 50 35,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 1000 470,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 350 357,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 150 142,500                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,024,600                 

งบลงทนุ 1,024,600                 

ครุภณัฑ์ 1,024,600                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,024,600                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 46,000                        

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

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 10 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 14 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีจงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 12 264,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั เครื่อง 8 128,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 14 35,000                        

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 42,102,100                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 42,102,100                

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการน า้เสยีในระดบัจงัหวดั 21,052,800                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการน า้เสยี 21,052,800                

งบอดุหนุน 21,052,800                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 21,052,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีชมุชน เทศบาล

เมอืงบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 21,052,800                   

โครงการถา่ยโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการขยะในระดบัจงัหวดั 21,049,300                

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการขยะ 21,049,300                

งบอดุหนุน 21,049,300                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,049,300                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงศูนยจ์ดัการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 21,049,300                   

กรมป่าไม ้ 26,094,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,120,000                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 2,120,000                 

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 2,120,000                 

งบลงทนุ 2,120,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,120,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,120,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 5000 38,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ของป่า จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 35000 266,000                      

รายการระดบัที1่: สรา้งแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มจ้ากป่าปลูก จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัขอนแก่น กโิลเมตร 18 92,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 2528 1,491,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 151 74,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 11,304,400                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 357,000                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 357,000                   

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัขอนแก่น กโิลเมตร 50 257,000                      

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 2 100,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 10,947,400                

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 50 175,000                      
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เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 3,561,200                 

งบลงทนุ 3,561,200                 

ครุภณัฑ์ 2,338,800                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 829,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

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

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,351,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าชดุปฏบิตัิการป่าไม ้จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,351,800                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,222,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 708,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 708,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัขอนแก่น กโิลเมตร 100 514,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 696,000                   

งบลงทนุ 696,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 696,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 696,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 240000 696,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัขอนแก่น หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 6,293,000                 

งบลงทนุ 863,000                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 838,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนเพาะช า จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรูเ้พาะช ากลา้ไม ้

จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 638,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 220000 638,000                      

งบอดุหนุน 3,310,000                 
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,310,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 800 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 2000 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 1000 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 2 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 300 240,000                      

งบรายจ่ายอื่น 2,120,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัขอนแก่น หมู่บา้น 70 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัขอนแก่น หมู่บา้น 60 720,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 12,670,100                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 12,670,100                

บริหารจดัการงานป่าไม ้ 1,658,000                 

งบลงทนุ 1,658,000                 

ครุภณัฑ์ 1,658,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,658,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (Cab) จงัหวดัขอนแก่น คนั 2 1,658,000                    

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 2,047,000                 

งบลงทนุ 2,047,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,047,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,047,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชมุชน จงัหวดั ไร่ 200 1,078,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 950 969,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 7,674,300                 

งบลงทนุ 7,674,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,674,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 215,700                      
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รายการระดบัที1่: เรือนเพาะช ากลา้ไมแ้บบถอดประกอบ ขนาด 20 x 20 

เมตร จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 215,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,458,600                    

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

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 74000 562,400                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัขอนแก่น กโิลเมตร 159 817,300                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 7372 3,612,300                    

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

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 1,290,800                 

งบลงทนุ 1,290,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,290,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,290,800                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัขอนแก่น กลา้ 145800 422,800                      

รายการระดบัที1่: จดัสรา้งสวนสาธารณะเพือ่สิง่แวดลอ้มในชมุชนเมอืง 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 868,000                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 56,153,000                

กรมอตุนิุยมวทิยา 56,153,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 54,865,000                

โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(LLWAS) 54,865,000                

จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่า่

อากาศยานขอนแก่น 54,865,000                

งบลงทนุ 54,865,000                

ครุภณัฑ์ 54,865,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 54,865,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS)

 ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ระบบ 1 54,865,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,288,000                 

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 1,288,000                 

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ที่

ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน    ต าบลบา้นเป็ด 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงพำณิชย์ 4,606,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 946,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 946,000                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 946,000                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 946,000                   

งบลงทนุ 946,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 787,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 159,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 159,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 159,000                      

กรมการคา้ภายใน 3,660,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 3,660,000                 

โครงการก ากบัดูแลสนิคา้และบริการ และมาตรฐานชัง่ตวงวดั 3,660,000                 

ก ากบัดูแลสนิคา้/บริการและมาตรฐานชัง่ตวงวดั 3,660,000                 

งบลงทนุ 3,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,660,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงาน Build-in หอ้งประชมุใหญ่ ศูนยช์ ัง่ตวง

วดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารศูนยช์ ัง่ตวงวดัและสิง่ปลูกสรา้งประกอบ

 ศูนยช์ ัง่ตวงวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) ต าบลส าราญ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 3,160,000                    

กระทรวงมหำดไทย 595,203,500               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 5,821,500                 

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 403,100                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 403,100                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 403,100                   

งบรายจ่ายอื่น 403,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 403,100                      

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 4,578,400                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,578,400                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 78,400                     

งบลงทนุ 78,400                     

ครุภณัฑ์ 78,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 78,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเขต 6 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 78,400                        
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สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 72,490,700                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.หนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 66,894,900                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 66,894,900                

สนบัสนุนการบริหารงานดา้นความม ัน่คงของอ าเภอ 31,818,800                

งบลงทนุ 31,818,800                

ครุภณัฑ์ 16,818,800                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,818,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบฐานขอ้มูลหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์

ปฏบิตัิการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 16,818,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยป์ฏบิตัิการดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล

และการตรวจสอบขอ้มูลหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ต าบลศิลา 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 15,000,000                   

การบริหารงานอ าเภอ 35,076,100                

งบลงทนุ 35,076,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,076,100                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,106,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสนามหนา้ที่วา่การอ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั แห่ง 1 871,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั แห่ง 1 768,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 269,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ย อส.อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดั แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 385,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและลานที่วา่การอ าเภอชนบท จงัหวดั แห่ง 1 406,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอและบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอ

ชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 433,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถหอประชมุอ าเภอชมุแพ จงัหวดั แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนนอนกองรอ้ย อส.อ าเภอชมุแพ จงัหวดั แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 861,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาที่วา่การอ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 240,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 337,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันร์อบหอประชมุ 100 ปี อ าเภอน า้พอง 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบประปาที่วา่การอ าเภอโนนศิลา จงัหวดั แห่ง 1 349,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ย อส.อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ย อส.อ าเภอพระยนื จงัหวดั แห่ง 1 409,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 265,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่บริเวณหนา้ที่วา่การอ าเภอภูเวยีง จงัหวดั แห่ง 1 442,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,966,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบระบายน า้ที่วา่การอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั แห่ง 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ย อส.อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั แห่ง 1 496,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 304,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้ายที่วา่การอ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,087,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนนอนกองรอ้ย อส.อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดั แห่ง 1 99,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั แห่ง 1 1,252,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 306,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,343,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารกองรอ้ย อส.อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั แห่ง 1 114,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,969,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาที่พกัที่วา่การอ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานคอนกรีตบริเวณกองรอ้ย อส. อ าเภอเขาสวน

กวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 490,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งงานจอดรถบา้นพกัปลดัอ าเภอชมุแพ จงัหวดั แห่ง 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ขา้งหอประชมุอ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนและลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอซ าสูง จงัหวดั แห่ง 1 205,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้รอบที่วา่การอ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 495,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถกองรอ้ย อส. อ าเภอซ าสูง จงัหวดั แห่ง 1 313,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 383,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 912,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารจอดรถพรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันอ์  าเภอบา้น

ไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,356,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 540,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอบา้นแฮด 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอเปือยนอ้ย 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้หอประชมุอ าเภอพระยนื จงัหวดั แห่ง 1 352,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 882,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอพล จงัหวดั แห่ง 1 332,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั แห่ง 1 337,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อระบายน า้ที่วา่การอ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 277,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาที่พกัที่วา่การอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั แห่ง 1 270,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 1,207,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้รอบที่วา่การอ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 942,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอหนองนาค า จงัหวดั แห่ง 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอหนองสองหอ้ง 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 483,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั แห่ง 1 450,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 78,700                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 78,700                     

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 78,700                     

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 78,700                     

งบลงทนุ 78,700                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,700                        

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 78,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอบา้นแฮด ต าบลบา้น

แฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 78,700                        

กรมทีด่นิ 5,759,900                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 5,289,900                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 5,289,900                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,623,900                 

งบลงทนุ 1,623,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,623,900                    



65 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,420,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลกดุเคา้ 

อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 207,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

หนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 82,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

ลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 196,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

แวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 933,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 203,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร 

ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 203,500                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,666,000                 

งบลงทนุ 3,666,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,666,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,666,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 787,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 823,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 826,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 900,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 470,000                   

งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 470,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 470,000                   

งบลงทนุ 470,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 470,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 470,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 470,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 9,425,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 3,906,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 3,906,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 3,906,000                 

งบลงทนุ 3,906,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,906,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,906,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลศิลา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 2 3,906,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,519,800                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,788,800                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1,788,800                 
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งบลงทนุ 1,788,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,788,800                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,788,800                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยยาง หมู่ที่ 6,14 ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง

 จงัหวดัขอนแก่น (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 48,187 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,788,800                    

โครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 3,731,000                 

ฟ้ืนฟูบูรณะแหลง่น า้เดมิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 3,731,000                 

งบลงทนุ 3,731,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,731,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,731,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้หนองไฮและแหลง่น า้สาธารณะ หมู่ที่ 4

 ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 43,000 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,841,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกฝายเจก๊ หมู่ที่ 6 ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุล

รตัน ์จงัหวดัขอนแก่น  (ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 43,000 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 1,890,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 151,132,400              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 18,151,800                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 4,000,000                 

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 4,000,000                 

งบลงทนุ 4,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 4,000,000                    

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 14,151,800                

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 14,151,800                

งบรายจ่ายอื่น 14,151,800                

รายการระดบัที1่: ส ารวจและจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืงดว้ยระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคารมาตรา

ส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชมุชนระดบัเทศบาล จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 14,151,800                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 131,636,600              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 77,636,600                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 77,636,600                

งบลงทนุ 77,636,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,636,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 77,636,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้พอง บา้นปากเปือย หมู่ที่ 7 

ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น (ช่วงที่ 1) ความยาว 660 เมตร แห่ง 1 9,598,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีบา้นกดุกวา้ง หมู่ที่ 17 ต าบล

เมอืงเก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 272 เมตร แห่ง 1 7,892,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้พอง บา้นหว้ยซนั หมู่ที่ 4 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น (ช่วงที่ 1) ความยาว 400 เมตร แห่ง 1 11,289,600                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้พอง บา้นบงึสวางค ์หมู่ที่ 5 

ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น (ช่วงที่ 2) ความยาว 350 เมตร แห่ง 1 11,057,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้พอง บา้นคุยโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต าบล

บงึเนียม อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 780 เมตร แห่ง 1 18,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้พอง บา้นปากเปลอืย หมู่ที่ 7 

(ช่วงที่ 2) ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้พอง บา้นบงึสวางค ์หมู่ที่ 5 

(ช่วงที่ 2) ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว แห่ง 1 6,800,000                    

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 14,000,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบรายละเอยีด

ระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 14,000,000                   

โครงการวางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 40,000,000                

วางและจดัท าผงันโยบายบรรเทาอทุกภยัลุ่มน า้ 40,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 40,000,000                

รายการระดบัที1่: วางผงัการระบายน า้จงัหวดัในลุม่น า้ชี ลุม่น า้ 1 40,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,344,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 1,344,000                 

บริการดา้นช่าง 1,344,000                 

งบลงทนุ 1,344,000                 

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั คนั 1 952,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 392,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 392,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง แห่ง 1 392,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 350,494,500              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 2,295,800                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 2,295,800                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2,295,800                 

งบลงทนุ 2,295,800                 

ครุภณัฑ์ 2,295,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 574,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 26 574,600                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ตู ้ 26 111,800                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ตู ้ 26 143,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 52 88,400                        
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รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น

 จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 26 75,400                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 52 156,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,721,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 26 1,721,200                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 26 572,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 26 416,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 26 234,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง ชดุ 52 197,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 52 301,600                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 346,792,200              

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 3,727,000                 

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 3,727,000                 

งบอดุหนุน 3,727,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,727,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 3,727,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น (ท่อจ่ายน า้) บา้นโคกท่า

 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองตูม เทศบาลต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 1,664,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นท่าฉาง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองตูม เทศบาลต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 845,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ บา้นหนองแวงท่าวดั หมู่ที่ 2 ต าบลท่าวดั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 502,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล

ขนาดใหญ่ บา้นตะกัว่ป่า หมู่ที่ 1 ต าบลตะกัว่ป่า องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 716,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 4,359,400                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 4,359,400                 

งบอดุหนุน 4,359,400                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,359,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 4,359,400                    
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นามูล 

องคก์ารบริหารต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นฝาง 

องคก์ารบริหารต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองโน 

เทศบาลต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกกลาง

 เทศบาลต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าตานา 

องคก์ารบริหารต าบลหวันาค า อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกงุใหญ่ องคก์ารบริหารต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

โนนสงั องคก์ารบริหารต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าไฮ

ผกัแวน่ องคก์ารบริหารต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงกระนวน เทศบาลเมอืงกระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาแพง เทศบาลต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลซบัสมบูรณ์ องคก์ารบริหารต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลขน

วน เทศบาลต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลดง

เมอืงแอม องคก์ารบริหารต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สมบูรณ์ เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ส  าราญ องคก์ารบริหารต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลค าม่วง องคก์ารบริหารต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเขาสวนกวาง เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สมัพนัธ ์

เทศบาลต าบลโคกสูงสมัพนัธ ์อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เหมอืดแอ่ เทศบาลต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอสิาน

ราษฎรบ์  ารุง องคก์ารบริหารต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สะอาด เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นฝาย

หนิ  องคก์ารบริหารต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองเสาเลา้ เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโนนหนั เทศบาลต าบลโนนหนั อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลขวัเรียง องคก์ารบริหารต าบลขวัเรียง อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงชมุแพ เทศบาลเมอืงชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ทรายมูล องคก์ารบริหารต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

สูง เทศบาลต าบลล าน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลบวัใหญ่ องคก์ารบริหารต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขาม 

องคก์ารบริหารต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลวงั

ชยั องคก์ารบริหารต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

ทรงศิลา เทศบาลต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

มงคล เทศบาลต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล 

(บา้นสระกดุ) เทศบาลต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหนองกงุ องคก์ารบริหารต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลพงัทุย  องคก์ารบริหารต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัชยั เทศบาลต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลป่าหวายนัง่ องคก์ารบริหารต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นฝาง เทศบาลต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองบวั เทศบาลต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โคกงาม เทศบาลต าบลโคกงาม อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโนนฆอ้ง เทศบาลต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขามป้อม

 องคก์ารบริหารต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนั 

เทศบาลต าบลพระบุ อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แวง องคก์ารบริหารต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาฝาย

เหนือ องคก์ารบริหารต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซ าภูทอง

เหนือ องคก์ารบริหารต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลสงเปือย องคก์ารบริหารต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สามคัคี องคก์ารบริหารต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองกงุธนสาร องคก์ารบริหารต าบลหนองกงุธนสาร อ าเภอภูเวยีง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

อาคเนย ์องคก์ารบริหารต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

อดุม-โนนสวา่ง องคก์ารบริหารต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิลา 

องคก์ารบริหารต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลค าแคน องคก์ารบริหารต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หญา้ปลอ้ง องคก์ารบริหารต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลมญัจาคีรี เทศบาลต าบลมญัจาคีรี อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหนองแปน องคก์ารบริหารต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลสวนหม่อน องคก์ารบริหารต าบลสวนหม่อน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลดอนชา้ง องคก์ารบริหารต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วง 

เทศบาลเมอืงบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไอที

เฉลมิพระเกยีรติ องคก์ารบริหารต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นผอื 

เทศบาลต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงศิลา เทศบาลเมอืงศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลาด

นาเพยีง เทศบาลต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลส าราญ เทศบาลต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองตูม เทศบาลต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

โคกฟนัโปง เทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรี เทศบาลต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนชยั 

เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงึเนียม 

เทศบาลต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โคกส ีองคก์ารบริหารต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นคอ้ เทศบาลต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลแดงใหญ่ องคก์ารบริหารต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาจาน เทศบาลต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บริบูรณ์ องคก์ารบริหารต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลศรีสุข องคก์ารบริหารต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองแดง องคก์ารบริหารต าบลหนองแดง อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลภูห่าน องคก์ารบริหารต าบลภูห่าน อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสชีมพู เทศบาลต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลซ ายาง องคก์ารบริหารต าบลซ ายาง อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโนนทอง เทศบาลต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สวรรค ์เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนคอม

 เทศบาลต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีชม

ชืน่ องคก์ารบริหารต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองเรือ 1 เทศบาลต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

บา้นดง องคก์ารบริหารต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ส าราญ 

องคก์ารบริหารต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์เทศบาลต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรี เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาค า เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลบา้นหนั องคก์ารบริหารต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโนนศิลา เทศบาลต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโคกส าราญ เทศบาลต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นิคมโนน

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นแฮด เทศบาลต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหนองแซง องคก์ารบริหารต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลบา้นแท่น องคก์ารบริหารต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหว้ยแก องคก์ารบริหารต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลชนบท เทศบาลต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลแคนเหนือ องคก์ารบริหารต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แวงไร่ เทศบาลต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลบา้นไผ่ องคก์ารบริหารต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นลาน

 องคก์ารบริหารต าบลบา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

อรญัญาวาส องคก์ารบริหารต าบลภูเหลก็ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แห่งที่ 2 

(เทศบาล) เทศบาลเมอืงบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลป่าปอ องคก์ารบริหารต าบลป่าปอ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหนองน า้ใส องคก์ารบริหารต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหวัหนอง องคก์ารบริหารต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโสก

นาค องคก์ารบริหารต าบลวงัม่วง อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลเมอืงพล องคก์ารบริหารต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลอมคอม

 องคก์ารบริหารต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แวงนางเบา้ องคก์ารบริหารต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แวงโสกพระ องคก์ารบริหารต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโจด

หนองแกหนองสมิ องคก์ารบริหารต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลโคกสงา่ องคก์ารบริหารต าบลโคกสงา่ อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลเพก็ใหญ่ องคก์ารบริหารต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงเมอืงพล เทศบาลเมอืงเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

กา้นเหลอืง เทศบาลต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทางขวาง

 องคก์ารบริหารต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่านาง

แนว องคก์ารบริหารต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาจาน 

องคก์ารบริหารต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลท่าวดั องคก์ารบริหารต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

โนนทอง องคก์ารบริหารต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุหมาก

เห็บ องคก์ารบริหารต าบลโนนสะอาด  อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลใหม่นาเพยีง องคก์ารบริหารต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแวงยาว องคก์ารบริหารต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองสองหอ้ง เทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลส าโรง องคก์ารบริหารต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลคึมชาด องคก์ารบริหารต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ชมุชนหนองเมก็ องคก์ารบริหารต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชยัศรี

 องคก์ารบริหารต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลตะกัว่ป่า องคก์ารบริหารต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหนองไผ่ลอ้ม องคก์ารบริหารต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลหนองสองหอ้ง องคก์ารบริหารต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารต าบลโนนธาตุ องคก์ารบริหารต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลบา้นทุ่ม 

เทศบาลเมอืงบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลพระลบั เทศบาลต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลส าราญ เทศบาลต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลต าบลดง

เมอืงแอม องคก์ารบริหารต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเปือยนอ้ย (บา้นวงัหนิ) เทศบาลต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนขา่ องคก์ารบริหารต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 7,150,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 7,150,000                 

งบอดุหนุน 7,150,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,150,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 4,750,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 4,750,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย  เทศบาลเมอืงบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้น คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย   องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวน คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย   องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

แบบเปิดขา้งเททา้ย   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงพล อ าเภอพล คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 331,555,800              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 266,577,000              

งบอดุหนุน 266,577,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 266,577,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 266,577,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ.216-01 สายบา้นโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2-บา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 3 กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,398 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.20 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 3,914,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ.216-02 สายบา้นป่ารงั หมู่ที่ 9-บา้นหว้ยโจด หมู่ที่ 3 กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 1,354 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 3,791,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ. 99-002 สายแยก ทช.ขก. 5078 (บา้นโคกสูง) - บา้นหว้ยเตย บา้น

โคกสูง หมู่ที่ 6 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

ลงลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเมอืงแอม

 อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 7,503,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ. 99-003 สายแยก ทช.ขก.5078 (บา้นโคกสูง)-บา้นโนนราศรี บา้น

โคกสูง หมู่ที่ 6 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

ลงลูกรงัไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเมอืงแอม

 อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 8,762,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ.96-009 สายแยกนาจาน , หนิต ัง้ - ทางหลวง 229 กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,530 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลงลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 9,333,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ.96-002 บา้นนาตบัเต่า - สะพานล าหว้ยสามหมอ กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลงลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 7,329,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ. 217-18 สายแยกทางหลวงแผ่นดนิ 2322-โรงเรียนบา้นหลบุเลา-

บา้นจอมศรี กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,355 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

ติดต ัง้ป้ายจราจร 3 ป้าย และติดต ัง้ราวกนัตก (GUARD RAIL) 

ระยะทาง 40 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง สาย 1 4,266,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ. 217-12 สายบา้นซ าโอง แยกทางหลวง 2152-บา้นโสกขาแกว้ 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,500 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดั สาย 1 2,778,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ. 190-02 สายบา้นนาศรี หมู่ที่ 12 ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง 

เชือ่มกบั บา้นหนองขาม ต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 

3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาล

ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 8,575,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ. 190-01 สายบา้นค าบง หมู่ที่ 9 ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง เชือ่ม

กบัถนนทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลสะอาด สาย 1 4,586,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งเคลอืบแอสฟลัทต์ิก รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ขก.ถ. 38-021 สายบา้นแฮด-บา้นขามเป้ีย กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,155 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลบา้นแฮด

 อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 6,360,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ขก.ถ.41006 สายบา้นหนั-สะพานวศิวะจฬุา หมู่ที่ 3 บา้นหนั 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลพระบุ สาย 1 4,817,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ขก.ถ.41008 บา้นพระเนาว-์หนองทุ่งมน หมู่ที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลพระบุ อ าเภอพระยนื สาย 1 3,792,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ.78-013 สายบา้นขามป้อม หมู่ที่ 1 - ถนนพระยนืหนองแวง กวา้ง 

5 เมตร ยาว 2,510 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่างขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดั สาย 1 7,030,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ.78-007 สายบา้นนอ้ยชานบงึ หมู่ที่ 2 - ถนนพระยนื

หนองแวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,270 เมตร หนา 0.04 เมตร พรอ้มตีเสน้

แบ่งช่องจราจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดั สาย 1 9,338,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ. 5-0010 สายทางถนนหนา้เมอืง กวา้ง 8.80 เมตร 

ยาวรวม 250 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอ้มท่อเหลีย่ม ค.ส.ล. ขนาด 

1.50X1.50 เมตร เทศบาลเมอืงเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 4,630,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนศุภ

สทิธิ์อทุศิ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ. 5-0009 กวา้งเฉลีย่ 10 เมตร ยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 935 เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,810 ตาราง

เมตร เทศบาลเมอืงเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 9,995,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ. 180-02 บา้นฝายตาสวน-บา้นวงัผาด า หมู่ที่ 8 บา้น

ฝายตาสวน กวา้ง 4 เมตร ยาว 260 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสวาบ อ าเภอภผุาม่าน สาย 1 529,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบผวิเรียบเคปซลี รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ.195-01 สายทางแยกทางหลวงชนบท ขก 4021 - 

บา้นหนองกงุเซนิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองกงุเซนิ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 2,465,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ. 18-006 (สายบา้นเหลา่ใหญ่ - บา้นหวายหลมื) บา้นเหลา่ใหญ่ หมู่

ที่ 9 ไปบา้นหวายหลมื กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,131 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.3 เมตร เทศบาลต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี สาย 1 3,242,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ. 18-007 (สายบา้นเหลา่ใหญ่-บา้นหนองโจด) บา้นเหลา่ใหญ่ หมู่ที่ 

9,14 ไปบา้นหนองโจด กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,010 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.3 เมตร เทศบาลต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี สาย 1 5,750,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ขก.ถ.43-001 สายแยก ทล.209-แยก ทล.230 (เลีย่งเมอืง) บา้น

พระคือ หมู่ที่ 16 กวา้ง 6 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร จ านวน 2 ช่วง 

รวมระยะทางท ัง้หมด 1,888 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,328 ตารางเมตร 

ไหลท่างลงลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง สาย 1 7,455,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ.62-002 บา้นเหมอืดแอ่ หมู่ที่ 7 - บา้นโคกท่า หมู่ที่ 5 กวา้ง 5 

เมตร ยาว 784 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร 

เทศบาลต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 2,392,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางเคพซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ขก.ถ.025-001 สายแยก ทล.2233 - บา้นป่าไมง้าม หมู่ที่ 8 กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 2,500 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ สาย 1 7,160,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางเคพซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ขก.ถ.128-26, ขก.ถ. 128-34, ขก.ถ. 128-35 จ านวน 3 สายทาง 1. สาย

รตันะวด-ีถนนยทุธศาสตร ์, 2. สายแยก ทล.2233- บา้นชวีงัเวนิ และ 3. 

สายแยก ทล.2233 - บา้นรตันะวด ีหมู่ที่ 11 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

7,860 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ สาย 1 2,620,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางเคพซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ขก.ถ. 139-01 (สายบา้นบริบูรณ์-บา้นเทพชมพ)ู หมู่ที่ 9 บา้นเทพชมพู 

กวา้ง 8 เมตร ยาว 950 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสี สาย 1 3,569,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางเคพซลี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

ขก.ถ. 139-01 (สายบา้นผาสุข-บา้นผาน า้เที่ยง) หมู่ที่ 11 บา้นผาสุข - 

หมู่ที่ 4 บา้นผาน า้เที่ยง กวา้ง 8 เมตร ยาว 3,104 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 9,997,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ. 21-006 แยกทางหลวงหมายเลข 12-บา้นสะอาด กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 

อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 2,955,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ. 21-008 (สายบา้นหนองกงุ-บา้นสะอาด) บา้นหนองกงุ หมู่ที่ 4 - 

บา้นสะอาด หมู่ที่ 7 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,580 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 4,091,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ.191-03 สายบา้นหนองนาด ีหมู่ที่ 8 ถงึ บา้นหนองศาลา กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 7,957,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 ขก.ถ.191-07 บา้นหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ถงึ บา้นหว้ยโป่ง กวา้ง 5 

เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 7,957,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางแบบแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ.19-002 สายบา้นเลา้ หมู่ที่ 8 ต าบลนาค า 

เชือ่ม บา้นดง ต าบลบา้นดง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,175 เมตร หนา 0.04 

เมตร เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 4,523,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางแบบแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ.19-006 สายทางแยก ทช.ขก. 5033 ถงึบา้น

โนนศิลา กวา้ง 6 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบล

นาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 2,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ขก.ถ. 82-005 สายทางหลวงแผ่นดนิ 2109-ซอยขา้งวดัศรีโนน

เรือง กวา้ง 5 เมตร ยาว 521 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั สาย 1 1,522,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ขก.ถ. 82-015 สายทางหลวงชนบท ขก.2063-บา้นแก่งศิลา กวา้ง

 6 เมตร ยาว 651 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 2,272,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ขก.ถ. 11701 แยกทางหลวง 2109-บา้นค าบอน 2 ช่วง ยาวรวม 

2,755 เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 15,915 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้

จราจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 9,960,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ขก.ถ. 11702 แยก ทล.2109-บา้นทุ่งโป่ง 2 ช่วง ยาวรวม 2,333 

เมตร มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,665 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 6,490,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ. 159-01 สายทาง ขก.ถ 159 - 01 แยก ทล.209 - 

บา้นสงเปือย หมู่ที่ 8 และ 12 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร เทศบาล

ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 8,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ขก.ถ.54-01 สายบา้นกดุรู - บา้นหนองไผ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

4,000 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั สาย 1 8,090,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรเคปซลี รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ ขก.ถ.184-02 สาย ขก 2124 เชือ่มจากถนนทางหลวง-บา้นอโีล 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย สาย 1 4,240,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ. 130-01 บา้นส าราญ หมู่ที่ 4- บา้นหนัโจด หมู่ที่ 3 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,260 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 8,909,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต  รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ขก.ถ. 130-04 บา้นชาด หมู่ที่ 10 - บา้นสวา่ง หมู่ที่ 3 กวา้ง

 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอ สาย 1 7,039,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยก ทล. 2109

 - บา้นกดุน า้ใส หมู่ที่ 1 (ไฟฟ้ายอ่ย - วดัศรีมงคล) ต าบลกดุน า้ใส 

จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 11

 เมตร ยาว 2,780 เมตร เทศบาลต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวดั สาย 1 5,466,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยก ทล. 2109

 - บา้นกดุน า้ใส หมู่ที่ 1 (กม.3-วดัศรีมงคล) ต าบลกดุน า้ใส กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 2,950 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,750 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 5,618,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอนก

รีต ถนนประชารฐั ต าบลบา้นฝาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,400 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้น

ฝาง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 2,129,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิลาดยางแอสฟลัตต์ิกคอนก

รีต ถนนสายกลาง ต าบลบา้นฝาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

บา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 5,895,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มผวิจราจรถนนลาดยางโดยเสริมผวิพารา

แอสฟลัตค์อนกรีต สายบา้นแก่นเท่า - บา้นหนิเหบิ ต าบลป่ามะนาว กวา้ง

 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น สาย 1 5,200,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยเสริม

ผวิพาราแอสฟลัตค์อนกรีต สายบา้นกลาง หมู่ที่ 3 บา้นนาคสะดุง้ ต าบล

เพก็ใหญ่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 1,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอ สาย 1 684,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยเสริม

ผวิพาราแอสฟลัตค์อนกรีต บา้นโนนสวรรค ์หมู่ที่ 7 บา้นวงัหวา้ หมู่ที่ 

8,11 ต.บา้นแฮด จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 770 เมตร 

ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 ยาว 1,270 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,470 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดั สาย 1 3,202,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 11,004,600                

งบอดุหนุน 11,004,600                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,004,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 11,004,600                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,940,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสงา่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสงา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 2,470,000                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 6,064,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลโนน้ฆอ้ง เทศบาล

ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลโคกสูง องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 44,171,200                

งบอดุหนุน 44,171,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,171,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 44,171,200                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลค าใหญ่ปนัน า้ใจเทศบาลต าบลม่วงหวาน

 อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแวงใหญ่ เทศบาลต าบลแวง

ใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 15,942,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท ์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลส าราญ เทศบาลต าบลส าราญ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 15,819,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนป่าเปือยเทพอ านวย เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ 

อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลต าบลโนนหนัเทศบาลต าบลโนนหนั 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 9,803,000                 

งบอดุหนุน 9,803,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,803,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 9,803,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดงเค็ง หมู่

ที่ 10 ต าบลสะอาด เทศบาลต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,823,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองออ้ 

หมู่ที่ 4 ต าบลสะอาด เทศบาลต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นโคกท่า 

หมู่ที่ 11 ต าบลหนองตูม เทศบาลต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 816,000                      
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นสหีนาท 

หมู่ที่ 3 ต าบลโนนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ แห่ง 1 6,314,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,406,500                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,406,500                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 811,500                   

งบลงทนุ 811,500                   

ครุภณัฑ์ 811,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 811,500                      

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

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 5 211,500                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 595,000                   

งบลงทนุ 595,000                   

ครุภณัฑ์ 595,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 595,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 10 58,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 165,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 15 57,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 33,323,900                

กรมคุมประพฤติ 814,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 814,000                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 814,000                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัขอนแก่น  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 814,000                      

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 447,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 447,400                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 186,400                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 186,400                   

งบลงทนุ 186,400                   

ครุภณัฑ์ 186,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 99,600                        

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์ านกังาน สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 15 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัขอนแก่น  

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 36,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 32 คิวบกิฟตุ สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ตู ้ 1 49,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ปตัตาเลีย่น สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 10 20,000                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 261,000                   

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 261,000                   

งบลงทนุ 261,000                   

ครุภณัฑ์ 261,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 89,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 

4 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เลคเชอร ์ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 

จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 30 24,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจร 16 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต

 4 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 4 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 5 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ปิงปอง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 

จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 

จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 8,500                         
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 131,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 4 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 4 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 

จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 35,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 4 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 4 40,000                        

กรมราชทณัฑ์ 7,447,800                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 6,627,800                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,627,800                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 6,627,800                 

งบลงทนุ 6,627,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,627,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,627,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าอ าเภอ

พล  ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 3,988,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง ทณัฑสถาน

บ าบดัพเิศษขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 2,639,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 820,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 820,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 820,000                   

งบลงทนุ 820,000                   

ครุภณัฑ์ 820,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 220,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง เรือนจ า

อ าเภอพล  ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 40 220,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 KW พรอ้มติดต ัง้ เรือนจ า

กลางขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 600,000                      

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 24,614,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 24,614,700                

สนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 24,614,700                

การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ 24,614,700                

งบลงทนุ 24,614,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,614,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,614,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังาน ป.ป.ส. ภาค 4  ต าบล

ศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 0 24,614,700                   

กระทรวงแรงงำน 49,216,300                

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 44,000                     
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 44,000                     

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 44,000                     

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 44,000                     

งบลงทนุ 44,000                     

ครุภณัฑ์ 44,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 44,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 24.2 ลา้น

พกิเซล  พรอ้ม Wi Fi ส านกังานแรงงานจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 44,000                        

กรมการจดัหางาน 801,100                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 731,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

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 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 116,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 10,000                     

งบด าเนินงาน 10,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,700                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,900                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,100                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     
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งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 47,400,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 47,400,000                

โครงการศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 47,400,000                

ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 47,400,000                

งบลงทนุ 47,400,000                

ครุภณัฑ์ 47,400,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 47,400,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกการใชง้านรถโฟลค์ลฟิทเ์ครื่องยนตด์เีซล  ต าบลบา้น

เป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกการใชง้านรถโฟลค์ลฟิทไ์ฟฟ้า  ต าบลบา้นเป็ด 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกจ าลองการควบคุมระบบ Process Automation 

ข ัน้สูง ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการควบคุม Servo motor และ Stepper 

motor ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการปรบัต ัง้และการบ ารุงในระบบ

เครื่องจกัรกลพื้นฐาน  ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,870,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการไฮดรอลกิสพ์ื้นฐานและไฮดรอลกิสไ์ฟฟ้า

 ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบการผลติแบบอตัโนมตัิข ัน้พื้นฐาน (อบรมนอก

สถานที)่  ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 3 6,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการระบบอตัโนมตัิอตุสาหกรรมข ัน้สูง 

ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 6,800,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีการผลติชิ้นงานอตัโนมตัิและประกอบชิ้นงาน

อตัโนมตัิ   ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,730,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการจ าลองเทคโนโลยกีารผลติอตัโนมตัิช ัน้สูง

และทดสอบมาตรฐานสาขาแมคคาทรอนิกส ์ ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 14,300,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทกัษะและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานสาขา PLC

 พรอ้มอปุกรณ์/โปรแกรมประมวลผลครบชดุ ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,500,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 971,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 971,200                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 971,200                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 848,000                      

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 108,200                   

งบลงทนุ 108,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 108,200                      

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งป้อมยามส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัขอนแก่น ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น งาน 1 108,200                      

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊น า้ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

กระทรวงวฒันธรรม 13,642,700                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 469,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 469,400                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 469,400                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 330,800                   
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งบลงทนุ 330,800                   

ครุภณัฑ์ 330,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 150,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุส านกังานพรอ้มเกา้อี้  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 80,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 180,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 155,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ตวั 1 25,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 138,600                   

งบลงทนุ 138,600                   

ครุภณัฑ์ 138,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 138,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 7 138,600                      

กรมศิลปากร 13,173,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 13,173,300                

มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์ 10,173,300                

ส ารวจ ขึ้นทะเบยีน บูรณะ ซอ่มแซม ดูแลรกัษา โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และเอกสารจดหมายเหตุ 10,173,300                

งบลงทนุ 10,173,300                

ครุภณัฑ์ 1,273,300                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 21,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ระดบั 3-6  ส านกัศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 3 13,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 3-6 ส านกัศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ต าบล

ในเมอืง  อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 3 7,800                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 1 ตนั  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ ส านกัศิลปากรที่ 8 

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 59,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกัศิลปากรที่ 8ขอนแก่น 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ส านกัศิลปากรที่ 8 

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกัศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ส านกัศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง  อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 22,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 83,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4000 

ANSI Lumens ส านกัศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ส านกัศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ตวั 3 40,800                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 43,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ดจิติอล ส านกัศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น    ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 43,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 110,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ชนิดอ่านค่ามมุได ้

ละเอยีด 5 พลิปิดา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 110,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,900,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 8,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโบราณสถานในเขตพื้นที่ส  านกั

ศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 71 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงโบราณโนนเมอืง ต าบลชมุแพ 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 2,900,000                    

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 3,000,000                 

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุอาคารจดัแสดงและหอ้งประชมุอาคาร

ส านกังาน  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 3,000,000                    

กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 21,050,000                

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 21,050,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 21,050,000                

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางดาราศาสตร์ 21,050,000                

การพฒันา ปรบัปรุงและการวางโครงสรา้งพื้นฐานทางดาราศาสตร์ 21,050,000                

งบอดุหนุน 21,050,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอดูดาวเฉลมิพระเกยีรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา ขอนแก่น ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 20,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งหอดูดาวเฉลมิพระเกยีรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา ขอนแก่น ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั แห่ง 1 1,050,000                    

กระทรวงศึกษำธิกำร 8,938,751,377            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 840,126,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,997,000                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,997,000                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,997,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,997,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,997,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 143,942,300              

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 143,942,300              

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 59,277,700                

งบอดุหนุน 59,277,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 59,277,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 26,817,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 32,460,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 84,664,600                

งบอดุหนุน 84,664,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 84,664,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 44,260,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 40,404,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,248,000                 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 1,248,000                 

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 1,248,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,248,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 1,248,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 682,790,400              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 682,790,400              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 99,811,900                

งบอดุหนุน 99,811,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 99,811,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 15,584,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 16,443,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 67,784,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 582,978,500              

งบอดุหนุน 582,978,500              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 582,978,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 503,394,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 25,212,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 15,923,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 15,036,400                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 23,412,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 10,149,200                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 5,454,800                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 5,454,800                 

งบลงทนุ 5,454,800                 

ครุภณัฑ์ 2,626,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,920,100                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานเหลก็ 4 ฟตุพรอ้มกระจก ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 26 124,500                      
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน หนงัด า ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  

ต าบลศิลา ตวั 26 85,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงค ์ขนาด 60x180x75 ซม. ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 10 17,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 20

 แผ่นต่อนาท ีส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 7 139,300                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12 

 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 7 52,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 153,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขกใหญ่ขนาดใหญ่ (หนงั) ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 23,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขกขนาดกลาง (หนงั)  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 10,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขกขนาดเลก็ (หนงั)ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยักนัไฟ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4  ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่:  ตูล้อ็กเกอร ์18  ช่อง ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 2 14,000                        

รายการระดบัที1่:  ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  

ต าบลศิลา ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา{{LF}} อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น

 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น

 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น

 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 2 15,800                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 134,400                      

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

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  

ต าบลศิลา ตู ้ 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้  แบบขอ้แขง็ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12

  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่:  เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

12  เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ดื่ม ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 27,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เตา 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: กระติกน า้รอ้น 2.8 ลติร ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  

ต าบลศิลา เครื่อง 2 2,300                         

รายการระดบัที1่: คูลเลอรส์เตนเลสตม้น า้รอ้นไฟฟ้า 21 ลติร ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 12   ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 3,900                         

รายการระดบัที1่: คูลเลอรส์เตนเลสน า้เยน็  21 ลติร ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 5,900                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 523,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 

น้ิวส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

ชดุ 1 90,000                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิวส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ

{{LF}} 200 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา{{LF}} อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงหอ้งประชมุใหญ่ ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 29,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงหอ้งประชมุเลก็ ส านกังานศึกษาธกิารภาค

 12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 24,500                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟน (ไมคล์อย) ไรส้าย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

12  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คู่ 6 26,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพขา้มศีรษะ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 4 52,400                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 48,500                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้โตะ๊ 16  น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  

ต าบลศิลา เครื่อง 10 13,900                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั  18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  

ต าบลศิลา เครื่อง 10 17,900                        

รายการระดบัที1่: พดัลมดูดอากาศส านกังานศึกษาธกิารภาค 12  ต าบลศิลา

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 12 16,700                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,828,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสาธงและภูมทิศันส์  านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ขอนแก่น   ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 480,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 917,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น   

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 917,900                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,430,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้มาตรฐานแบบโปร่ง ยาว 130 เมตร ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น   ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั รายการ 1 400,400                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น   

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสว้มขนาด 6 หอ้ง ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ขอนแก่น   ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 550,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,458,400                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,458,400                 

งบลงทนุ 1,458,400                 

ครุภณัฑ์ 1,458,400                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,458,400                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 36 576,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 36 136,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12 ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 25 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

12 ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12 ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

12 ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น

 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12 

ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12 ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 12 ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 3,033,000                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 3,033,000                 

งบอดุหนุน 3,033,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,033,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 5 3,033,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงที่พกัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 5 2,285,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์ค่ายลูกเสอืจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 748,000                      

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 203,000                   

จดัการศึกษานอกระบบ 203,000                   

งบลงทนุ 203,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 203,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 203,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงลานอเนกประสงค ์ ส านกังาน กศน.จงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 203,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,605,085,577            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 3,595,157                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 3,595,157                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 3,595,157                 

งบด าเนินงาน 3,595,157                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,595,157                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,595,157                    

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 โรงเรียนอบุล

รตันพ์ทิยาคม ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนแวงนอ้ย

ศึกษา ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนขอนแก่น

วทิยายน 2 ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนฝาง

วทิยายน ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,059,929,300            

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,031,157,300            

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,031,157,300            

งบอดุหนุน 1,031,157,300            

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,031,157,300               

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 183540 1,031,157,300               

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 183540 138,551,500                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 183540 69,848,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 183540 72,987,900                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 183540 119,148,600                 

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 183540 630,620,400                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 28,772,000                
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สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 16,032,000                

งบลงทนุ 16,032,000                

ครุภณัฑ์ 6,400,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนท่อนวทิยา ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองนาค า ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองไหลหนองบวัทอง ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา84(บา้นส าราญเพี้ยฟาน) ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นปอแดง ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลโนนอดุม อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองกงุพทิยาคม ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นละวา้ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองเซยีงซยุโนนสะอาด ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นลอมคอม ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแวงโสกพระ ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนาฝายวทิยา ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นทรพัยส์มบูรณ์ ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกดุดุกวทิยา ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาชมุแสง ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นอ่างศิลา ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสวสัด ีต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเมง็ ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกดุเลา ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงเค็ง ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขนวน ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองไฮขามเป้ีย ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคี ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนแดง ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองกงุหว้ยเสยีววทิยา ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองเสาเลา้วทิยาคาร ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนล าน า้พอง ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นไผ่ศึกษา ต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกา้นเหลอืงวทิยาคม ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,632,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,632,000                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโนนท่อนวทิยา ต าบลโนนท่อน อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 316,700                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา84(บา้นส าราญเพี้ยฟาน) ต าบล

ส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นปอแดง ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลโนนอดุม อ าเภอชมุแพ แห่ง 1 389,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นละวา้ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ แห่ง 1 203,300                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองเซยีงซยุโนนสะอาด ต าบลป่าหวายนัง่

 อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นลอมคอม ต าบลลอมคอม อ าเภอพล แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองแวงโสกพระ ต าบลหนองแวงโสกพระ

 อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนนาฝายวทิยา ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นทรพัยส์มบูรณ์ ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภูผา

ม่าน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 377,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกดุดุกวทิยา ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาชมุแสง ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นอ่างศิลา ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเมง็ ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกดุเลา ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นดงเค็ง ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองไฮขามเป้ีย ต าบลบา้นแฮด อ าเภอ

บา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคี ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอ

โนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโนนแดง ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองกงุหว้ยเสยีววทิยา ต าบลหนองปลาหมอ 

อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ต าบลพระ

ลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองเสาเลา้วทิยาคาร ต าบลหนองเสาเลา้ 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง 

จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนล าน า้พอง ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นไผ่ศึกษา ต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้นไผ่ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนกา้นเหลอืงวทิยาคม ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอ

แวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 12,740,000                
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งบลงทนุ 12,740,000                

ครุภณัฑ์ 12,740,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,740,000                   

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแก่นเท่าพฒันศึกษา ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเขือ่นกระพี้ศึกษา ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกใหญ่ประชารฐัวทิยา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนหนัประชารฐัศึกษา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรมติรวทิยาคาร ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนฆอ้งวทิยาคาร ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระเดื่อง ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่นเท่า ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าหวัชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว ต าบลป่ามะนาว 

อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคอ้ ต าบลโคกงาม อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะยาว ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโพน ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกม่วงดอนดู่ ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิต ัง้หนองอเีลงิ ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพงษภ์ญิโญ 2 ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสระแกว้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนิกองวทิยา ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนิฮาวคุรุประชาสรรค ์ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้นฝาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแก่นประดู่ ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโจดศรีวชิยั ต าบลพระบุ อ าเภอพระยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโจดใหญ่ ต าบลบา้นโตน้ อ าเภอพระยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชาด ต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงกลาง ต าบลบา้นโตน้ อ าเภอพระยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเก่า ต าบลบา้นโตน้ อ าเภอพระยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาลอ้ม ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อแก ต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าส่าน ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขา้วนก ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นพรหมนิมติ ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอก ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุนางทุย ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกทา ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไก่นา ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าบอน ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกท่า ต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกแปะ ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลา่ม ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสโีคกเป้ีย ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสูงวทิยาคม ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซ าจานเนินทอง ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงพอง ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่คุรุราษฎรว์ทิยา ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ต าบลหนองตูม 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนยาง ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหญา้นาง ต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนัวทิยาสาร ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตอกแป้น ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเต่านอ ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทองหลาง ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าพระเนาว ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเพยีง ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนกู่ ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเขวา ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตุ่นประชาบ ารุง ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแต ้ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเรือง ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึแก ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึฉิม ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าสงัขห์นองฮ ีต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเหลือ่ม ต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผอื(สวสัดิ์ราษฎรว์ทิยา) ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเพี้ยฟานโนนตุ่น ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงโป้ ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดนาเพยีง ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลงิ ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลงิเปือย ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศิลา ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงเปือยฮ่องเดื่อ ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่งมรรคา ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกอยสทิธริาษฎรบ์  ารุง ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุคุรุประชาสรรค ์ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุนอ้ย ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขามประชาบ ารุง ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโขย่(ประชารฐับ ารุง) ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคา้กลางฮงุ ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเต่าบงึเรือใหญ่ ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัดหีม ีต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย ต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเบ็ญ ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปอ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวัววั ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ์ชยั ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยชนั ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเตยพฒันา ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิขาว ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหมอืดแอ่คุรุราษฎรอ์ทุศิ ต าบลหนองตูม อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่เกวยีนหกั ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่นางาม ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วทิยา ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองไผ่มอดนิแดง ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนคูณอมัพวนั ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้คอ้ ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัแดงซ าไผ่ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบับอนซบัเจริญ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตบัเต่า ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแพงสงแดง ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทองวทิยาคม ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสาวเอ ้ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ไชย ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองทุ่มวทิยา ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้รงักา ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิต ัง้ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งโนนสวา่ง ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอ

โคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอดุมคงคาคีรีเขต ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุเพยีขอมนาผายโนนสงัข ์ต าบลกดุเพยีขอม 

อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุเพยีขอมเหนือ ต าบลกดุเพยีขอม อ าเภอชนบท ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกพระหนองยายเกลี้ยง ต าบลวงัแสง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโซง่เหลา่นาด ีต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่คุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่านางเลือ่นท่าขอ่ย ต าบลชนบท อ าเภอชนบท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่มหว้ย ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแท่น ต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดอกไมข้ามเป้ียดอนขา่ ต าบลชนบท อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแดงนอ้ย ต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเวนิกดุหลม่ ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแสง ต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหญา้เครือเสาเลา้ร่องดูก ต าบลกดุเพยีขอม อ าเภอ

ชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเต่าราษฎรบ์  ารุง ต าบลโนนพะยอม อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไฮหนองแวง ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยางประชาสรรค ์ต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนัแฮด ต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวันากลาง ต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหูลงิโนนศิลา ต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่เหนือ ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมาบตากลา้ร่มเยน็ ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนร่มเยน็ประชาสรรค ์ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสระแกว้โคกกลาง ต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเก่านาโนมวีทิยา ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจตุรมติรบา้นไผ่ ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่านอ้ย ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามเรียน ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแคนเหนือ ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชกีกคอ้ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหมากพริกลิ้นฟ้า ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทางพาดหนองแวงโอง ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าปอสาขาบา้นหนองขา่ลิ้น ต าบลป่าปอ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเป้าประชาบ ารุง ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผกัหวานโนนสวาง ต าบลบา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งเอีย่น ต าบลป่าปอ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกตลิง่โสกจาน ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเจา้เมอืง ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดู่ดอนเปือย ต าบลป่าปอ อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดู่ดอนเปือยสาขาบา้นดอนเปือย ต าบลป่าปอ

 อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนางขวญั ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองน า้ใส ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอืกอบง ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองรา้นหญา้โนนขา่ ต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองรูแข ้ต าบลภูเหลก็ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลมุพกุ ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลภูเหลก็ อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัหนองนาววัโนนงิ้ว ต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาดนาโนหนองกงุ ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        



108 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเบญจมติรวทิยาคม ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหวันาประชาสรรค ์ต าบลหนองน า้ใส 

อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นแฮด ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขอนสกัรฐัราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองแซง อ าเภอ

บา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงหนองเกี่ยว ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนปอแดง ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทนั ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าแดงแจง้กระหนวน ต าบลโคกส าราญ อ าเภอ

บา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าม่วง ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลบ็เงอืก ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกระหนวนหนองเมก็ ต าบลโนนสมบูรณ์ 

อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเต่า ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกัตบ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองมะเขอื ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวัชา้ง ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยม่วงคุรุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลหนองแซง 

อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแซงวทิยาคม ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโกนอ้ย ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเสยีวโคกสวา่ง ต าบลสระแกว้ อ าเภอเปือยนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลวงัม่วง อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสม้ป่อย ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระแกว้ประชาสรรค ์ต าบลสระแกว้ อ าเภอเปือย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีนนาเสถยีร ต าบลขามป้อม อ าเภอ

เปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง ต าบลวงัม่วง อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิฮาวล าวงัชู ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกดุขอนแก่นท่าเกษม ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแก่นเท่าโสกน า้ขุน่ ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรมติรศึกษา ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนเขวาประชารกัษ ์ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนสวางวทิยาสรรค ์ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนสวางวทิยาสรรค(์สาขาหว้ยหนิเกิ้ง) ต าบลโพนเพก็ 

อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบวัเหลอืง ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบวัเหลอืงสาขาบา้นหนองบวั ต าบลนางาม อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามคุรุราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลสวนหม่อน อ าเภอ

มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามป้อมดอนยูง ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขมุดนิ ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขวา ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าแคน ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าโซ ่ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค านอ้ย ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าปากดาว ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสูงพทิยาคาร ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแจง้ ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแจง้ทพัมา้ ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าศาลาประชารงัสรรค ์ต าบลท่าศาลา อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าสวรรค ์ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนอ้ยกลางค าแคนเหนือ ต าบลค าแคน อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขา่ ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฮ ีต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคุต ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนคูณรฐัประชาสรรค ์ต าบลท่าศาลา อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเค็ง ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตุ่นศึกษา ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนส านกั ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวั ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าดู่ ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมูลตุ่น ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแคน ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนหม่อน ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสาเลา้หนิแตก ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไสไ้ก่ ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขามบ่อหนิ ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขามวทิยา ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองต่อโคกหนองโจด ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโนประชานุเคราะห ์ต าบลกดุเคา้ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัเยน็ ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไห ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแลง้ ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยฮวก ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่กกหุ่งสวา่ง ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งวทิยา ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวัหว้ยหวัฝาย ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเหลา่ใหญ่วทิยา ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคี ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแดง ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผกัหวาน ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองทุ่มหนองหวา้ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลาหมอศรีสงา่ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอ

โนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบุคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแคน ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่โนนคูณ ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นชาด ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไตรคามราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่างิ้วหนองบ ัว่(คุรุราษฎรป์ระสทิธิ์) ต าบลเก่างิ้ว 

อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคึมชาตหนองผงนาด ีต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลางประชาสรรค ์ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลา่มกลางต าแย(ไพจติรอปุถมัภ)์ ต าบลโสกนก

เต็น อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลา่มโนนกอกสามคัคี ต าบลหนองแวงโสกพระ

 อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเตาเหลก็ประดู่หวัคู ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งแค ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนขา่ประชานุเคราะห ์ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนชาดวทิยา ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนตะโก ต าบลหนองมะเขอื อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเมอืงโคกกงุ ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหอมโนนศาลา ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเป้า ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าพรา้ว-บูรณะ ต าบลหนองมะเขอื อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝาผนงัวงัจาน ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเพก็นอ้ย ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเพก็ใหญ่และสระบวั(คุรุราษฏรส์ามคัค)ี ต าบลเพก็

ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยานางโนนแต ้ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอนพาดหนองแวง ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหญา้คาท่าหลวง ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองทุ่มหนองสะแบง ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบะโคกสวา่ง ต าบลโคกสงา่ อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่วทิยา ต าบลโคกสงา่ อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วงใหญ่หนองตานา ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเรือ ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงนอก ต าบลหนองมะเขอื อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงนางเบา้ ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงโสกพระ ต าบลหนองแวงโสกพระ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะแบงสามคัคี ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้สามคัคี ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองอรุณ ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโจด ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนันอ้ย ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฮ่องหอยหว้ยวา่นหอมประชาสรรค ์ต าบลหนอง

แวงนางเบา้ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมติรภาพ 2 ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมัพร(คุรุราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลลอมคอม อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสหราษฎรอ์นุกูล ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองฉนัเพลฮ่องแซงประชาสรร ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองม่วงนอ้ยนานิคมสามคัคี ต าบลหนองแวงนางเบา้

 อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองมะเขอืซองแมวโคกไมง้ามวทิยา ต าบลหนอง

มะเขอื อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุรู ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกใหญ่หนองสองหอ้ง ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอ

แวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนันาจาน ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตลาดหนองแก ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทางขวาง ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเขวาประชาศึกษา ต าบลท่านางแนว อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทองหลางโคกสูง ต าบลละหานนา อ าเภอแวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะแหบหญา้คา ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเป้งน า้ซบั ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย ชดุ 1 20,000                        
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02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเป้งสาขาหนองหญา้ขาว ต าบลท่านางแนว 

อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นรวงโนนไทโนนโจด ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นละหานนา ต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแวงนอ้ย ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกน า้ขาว ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดู่ประชาสรรค ์ต าบลละหานนา อ าเภอแวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วงโนนงิ้ว ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้งพฒันา ต าบลทางขวาง อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนัโสกเชอืก ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนป่าไมอ้ทุศิ1(บา้นลาด) ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนทองวทิยา ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอนฉิม ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโจดใหญ่ ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงัคุรุราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถลงุเหลก็ ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนขา่วทิยา ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาดประชาสรรค ์ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ

แวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนใหญ่ ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะแค ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกไผ่ ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแซงแสงอรุณ ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแดง ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่นาเพยีง ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงับงนอ้ยวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนชาดหนองชา้งน า้ ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกระหนวนดอนด ัง่ ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกอกโนนแต ้ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุหวา้ ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุหอยกาบ ต าบลหนัโจด อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคึมชาด ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสูงประชาสรรค ์ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสูงวทิยา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชาดหนองเหลก็ ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนชาด ต าบลหนัโจด อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะกัว่ป่า ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะครอ้หนองหญา้ขาว ต าบลหนัโจด อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหนองหวา้ ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนกราด ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนขามป้อม ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนท่อน ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนธาตุ ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนรงัหนองบอน ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเหลือ่มหวัขวั ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปอแดง ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปาะ ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแฝก ต าบลหนัโจด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมย ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัคูณ ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศุภชยั ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่งวทิยา ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นส าราญ ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกาว ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุสวา่ง ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคลองหนองทุ่ม ต าบลวงัหนิ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะครองบา้นโกรก ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัแดงวทิยา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเปลง่ ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่นอ้ย ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลวงัหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองวดัป่า ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงนอ้ย ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลกัด่าน ต าบลวงัหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนัโจดหนองกงุ ต าบลหนัโจด อ าเภอหนองสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิแร่ ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาดนาด ีต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่นกชมุ ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองพลวงมติรประชา ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยโจดโคกสะอาด ต าบลหว้ยโจด อ าเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหวัยโจดโคกสะอาดสาขาบา้นหนองแสงวทิยา

 ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 34 (บา้นกดุโงง้) ต าบลหนองโน อ าเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลาดค าตานา ต าบลหวันาค า อ าเภอกระนวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฝาย ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้สามวงั ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสงัป่ารงั ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะแต ้ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าติ้ว ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวยีงแกว้ ต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกเสี้ยวแสนสุข ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงคูป่าชาติ ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงเป่ง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโอง ต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเชอืก ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศิลาโป่งค า ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามป้อมดงเยน็ ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าแคนค าเจริญ ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค านางปุ่ ม ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าป่าก่อ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าม่วง ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าสมบูรณ์ ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลางนาลอ้ม ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขา

สวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสูงสะอาด ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงัคุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเรืองประชาสรรพ ์ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทางพาดเขาสวนกวาง ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ชยั ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคอ้ ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางอ้ง ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางิ้วนาโพธิ์ ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาอ่างทอง ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนน า้ผึ้ง ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสงา่ ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรคป์ระชารฐัรงัสรรค ์ต าบลนางิ้ว อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหวัชา้ง ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหวายนัง่ราษฎรบ์  ารุง ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสงสวา่ง ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคู ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยยางสะอาด ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัฝายประชานุกูล ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขา

สวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนศรีเมอืงแอม ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสองหอ้งประชาบ ารุง ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคูค าพทิยาสรรพ ์ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกใหม่นายม ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกใหม่นายมสาขาบา้นดงซ า ต าบลบา้นโนน 

อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อใหญ่ ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่งซ าโอง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุดิ่ง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัค ามูล ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมอ้ ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบุเลา ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเตย ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าบอนวทิยา ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกสูงกดุน า้ใส ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุกวา้ง ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุพงัเครือ ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุพงัทุย(คุรุราษฎรศึ์กษา) ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอกคีแสนตอ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าแก่นคูณ ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าบง ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าม่วมดงเยน็ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค ามดื ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสงา่นางาม ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าปาหวับงึ ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเยน็ ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดว้งหนองหญา้รงักา ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ากระเสริม ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อนอ้ย ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่ามะเดื่อ ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขาม ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคู ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฝายเหนือ ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาศรีดงเค็ง ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเชอืก ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแดงโคกเลา้ ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนพยอม ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนศรีสวสัดิ์ ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหวัชา้ง ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึกลาง ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฟากพอง ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งแซง่วงัถ ัว่ ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะอาดหนองเรือ ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกแสง ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุขี้ควง ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ยหว้ยโจดโนนขามแป ต าบลกดุน า้ใส 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้สุขใจ ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหารจาง ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองออ้โคกสวา่ง ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่หนองโน ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยเสอืเตน้ ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหนิลาด ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวับงึ ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิลาด ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่ประชานุกูล ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอดุมพฒันฟิ์นิคซฯอปุถมัภ ์ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาค าพทิยาสรรพ ์ต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุกระหนวน ต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุเชยีงม ีต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุด่าน ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าบอนคุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลางหนองไหลพทิยาสรรพ ์ต าบลศรีสุข

ส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดง(บงึไทรวทิยาคาร) ต าบลบา้นดง อ าเภออบุล ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรพัยภู์พานค าปลายหลายหนองผกัแวน่ ต าบล

บา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทรพัยส์มบูรณ์โนนอนิทรแ์ปลง ต าบลทุ่งโป่ง 

อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนจกิ ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนศิลาราศรี ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุลรตัน์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรคเ์ก่าขา่ ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูค าเบา้ ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลาดนิหว้ยเตย ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสงนอ้ย ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุล ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายศึกษา ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกสูงส าราญ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นไผ่กดุหนิท่าเดื่อ ต าบลไชยสอ อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลขวัเรียง อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไชยสอ ต าบลไชยสอ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค านอ้ย ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเพยีง ต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสนีวน ต าบลขวัเรียง อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนโกสาขาบา้นซ าผกัหนาม ต าบลนาหนองทุ่ม 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนชาติ ต าบลโนนหนั อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทองหลาง ต าบลไชยสอ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนบุรุษ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ ต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนลาน ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหว้ยบ ัง้ทงิ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแหลมทอง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนอดุม ต าบลโนนอดุม อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งแหง้ ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งเอยีด ต าบลขวัเรียง อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยอดหว้ย ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องแซง ต าบลโนนหนั อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุขสมบูรณ์ ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอืจ าเริญพฒันา ต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโพงโพด ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองศาลา ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสงัข ์ต าบลไชยสอ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหนามแท่ง ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้โพนศิลา ต าบลไชยสอ อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอาจสามารถ ต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัหนิลาดวงัเจริญ ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองหวา้วทิยา ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเหมอืดแอ่หนองบวั ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาวง ต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซ าภูทอง ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาน า้ซ  า ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัสวาบ ต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่งโนนสูง ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสองคอน ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะแกเครือ ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวทิยา ต าบลหนองกงุเซนิ อ าเภอภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค ์ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแคนประชาสรรค ์ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้ (เคนราษฎรบ์  ารุง) ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าใหญ่ ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลางวทิยา ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกไร่ ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลบา้นเรือ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสหกรณ์เทพรกัษา ต าบลหนองกงุธนสาร 

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไคร่นุ่น ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถ า้แข ้ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งชมพู ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนกระเดา ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพระบาท ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนเพก็พทิยา ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเรือ ต าบลบา้นเรือ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลงิแสง ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัขอนแดง ต าบลหนองกงุธนสาร อ าเภอภูเวยีง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงเปือย ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองทุ่มโนนสวรรค ์ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพลวง ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยา่งแลนหนองทุ่ม ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลมุพกุบุ่งแสง ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยขี้หนูดอนเพิม่วทิยา ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวา้ทอง ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนั ต าบลหนองกงุธนสาร อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสวนกลว้ยหว้ยชนัวทิยาคาร ต าบลบา้นเรือ อ าเภอภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแดง ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแพงคุรุรฐัสามคัคี ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวยีงเก่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนาค าประชานุเคราะห ์ต าบลเมอืงเก่าพฒันา 

อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลเมอืงเก่าพฒันา อ าเภอเวยีงเก่า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นสีแ่ยกโนนหวันา ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่ากญุชร ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกม่วง ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าชา้งนอ้ยโนนสวสัดิ์ ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลภูห่าน อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหวา้นไฟประชาสรรค ์ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบริบูรณ์ ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งเม่นหนองดู่ ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากหว้ยฝาง ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าน ต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาน า้เที่ยง ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพงษโ์นนประวตัิ ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนสวรรค ์ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัติสุข ต าบลหนองแดง อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสารจอดร่องกลอง ต าบลซ ายาง อ าเภอสชีมพู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกจานนาด ีต าบลบา้นใหม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลหนองแดง อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองทุ่มประชาสรรค ์ต าบลหนองแดง อ าเภอสี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลาซวิ ต าบลภูห่าน อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแสงบวัทอง ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองกระบอืวทิยาคม ต าบลซ ายาง อ าเภอสชีมพู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคึมชาติประชาสรรค ์ต าบลขนวน อ าเภอหนองนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกนาฝาย ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลาดนิ ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะอาด ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุคชสาร ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองพู่วงัหนิซา ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้งหนองหวา้ ต าบลบา้นโคก อ าเภอ

หนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัภู ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุกวา้ง ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแคน ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุฉิมพทิยาคาร ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนวนนคร ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลางหนองแปน ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสูงวทิยานุกูล ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนัโนนหนิแห่ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหนัสระบวั ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางิ้ว ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเปือย ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนจ ัน่หว้ยแสงพรสวรรค ์ต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนดู่หนองแวง ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหนองแวง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเสี้ยว ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฝางนอ้ย ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูมูลเบา้ ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องสมอ ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระพงัขา่ ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่งดอนชา้ง ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุมนศึกษา ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเขือ่นชา้ง ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        



128 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีนประชาอปุถมัภ ์ต าบลโนนทอง 

อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโนประชาสรรค ์ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเมก็หนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค ์ต าบล

บา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลมุพกุโนนสวา่ง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ

หนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสระ ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสงสามคัคี ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้ประชารฐั ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยอรุณหนิลาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวับงึสวา่ง ต าบลจระเข ้อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาด ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหมอืดแอ่ภูเมง็ ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ประชานุเคราะห ์ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพธิ์ตากวทิยา ต าบลบา้นผอื อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองไฮประชารฐั ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 535,247,320              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 5,839,760                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 5,839,760                 

งบลงทนุ 5,839,760                 

ครุภณัฑ์ 5,839,760                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,839,760                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าติ้ว ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งโพธิ์ชยั ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองหญา้ปลอ้งโนนสวา่ง ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดั ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซบับอนซบัเจริญ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แกง้คอ้ ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนกระยอมกดุลอบ ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองสะแบงหนองโน ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หอย(รฐัราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลโนนอดุม อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองขามวทิยาคาร ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 150 222,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวงัหู

กวางราษฎรผ์ดุงวทิย ์ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กระนวนซ าสูง ต าบลกระนวน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกใหม่นายม ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวันอ้ยหว้ยโจดโนนขามแป ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ากระเสริม ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่ามะเดื่อ ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนค า

บอนวทิยา ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกใหญ่ ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ประเสริฐแกว้อทุศิ ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผกัหวานโนนสวาง ต าบลบา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ละวา้ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองรา้นหญา้โนนขา่ ต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่างิ้วหนองฮ ีต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนไตร

มติรวทิยาคาร ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอ้ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กระเดื่อง ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหนิ

กองวทิยา ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 18 26,640                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าหวัชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนแก่น

เท่าพฒันศึกษา ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 45 66,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นบะยาว ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 38 56,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนปอแดง ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าแดงแจง้กระหนวน ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองขามสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัหวา้ ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นแฮด ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โกนอ้ย ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นหวัขวั ต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขามป้อมชานบงึโพธิ์ทอง (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์86) ต าบลขาม

ป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพระ

บุบา้นหนัราษฎรป์ระสาท ต าบลพระบุ อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งแค ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หญา้คาท่าหลวง ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โสกนกเต็น ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวัทวคิามบ ารุง ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกลา่มกลางต าแย (ไพจติรอปุถมัภ)์ ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองมะเขอืซองแมวโคกไมง้ามวทิยา ต าบลหนองมะเขอื อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนันอ้ย ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนชาดวทิยา ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สองคอน ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนชพี

อนุสรณ์ ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กดุขอนแก่น ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 40 59,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาชมุแสง ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 42 62,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนกระเดา ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขมุดนิ ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองม่วงหลบุคา ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นหนัมญัจาคีรี ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองโนประชานุเคราะห ์ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนเค็ง ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองต่อโคกหนองโจด ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขามป้อมดอนยูง ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นางาม ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนแก่น

เท่าโสกน า้ขุน่ ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เสาเลา้หนิแตก ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองสองหอ้ง ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขามป้อมราษฎรนุ์กูล ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองไฮแจง้บูรณวทิยา ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนคุต ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสวีทิยาเสริม ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนหญา้นาง ต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่าสงัขห์นองฮ ีต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนเขวา ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวนมอนไคร่นุ่นวงัหนิ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 46 68,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแวงบวรวทิย ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นท่าพระ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยเตยพฒันา ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 14 20,720                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าพระเนาว ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบวัดหีม ี(คุรุสามคัคี 3) ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคา้กลางฮงุ ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตอกแป้น ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ซ าจานเนินทอง ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกงุนอ้ย ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เป็ด (ท่าบงึประชาสงเคราะห)์ ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 68 100,640                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวา้เหลา่โพนทองประชานุกูล ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 46 68,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทองหลาง ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เลงิเปือย ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพระ

คือหนองโพธิ์วทิยา ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนตุ่นสามคัคีศึกษา ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เพี้ยฟานโนนตุ่น ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองตาไกห้นองเมก็ ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกนางามปลาเซยีม ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสูงวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนภู

เวยีงวทิยายน ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่านางแนว ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 37 54,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอนฉิม ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงบงัคุรุราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนป่า

แดงคุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนโจด ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนใหญ่ ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,480                         
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแซงแสงอรุณ ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโนน

ทองวทิยา ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนขา่วทิยา ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

รตันะ ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กดุหมากเห็บ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสะอาดประชาสรรค ์ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนา

โพธิ์ชวีทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวงับง

นอ้ยวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นบะแค ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นแวงใหญ่ ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โสกไผ่ ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นดอนหนั ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ถลงุเหลก็ ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแดง ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโนน

จนัทกึหว้ยแกวทิยา ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โจดใหญ่ ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 4 5,920                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่นาเพยีง ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนท่า

กญุชร ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ศรีสุข ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขนวนนคร ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสูงวทิยานุกูล ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองตาไกต้ลาดหนองแก ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สระพงัขา่ ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กดุฉิมพทิยาคาร ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 22,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ชาดศรีสมบูรณ์ ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสวรรคเ์ก่าขา่ ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ภูค าเบา้ ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าบอนคุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลโคกสุง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 3 4,440                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองผอื ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองขามพทิยาคม ต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 78 115,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนาค า

พทิยาสรรพ ์ต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อ ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดง (บงึไทรวทิยาคาร) ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกกลางวทิยา ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้สามวงั ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนกอ้งอดุมวทิยาคาร ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนฝายหนิหนองทุ่มหนองทองศึกษา ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองศาลา ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคลอง ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองแซงวทิยาคม ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนิฮาวล าวงัชู ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชาด ต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนัใหญ่ ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ยหนองโจดหนองหอย ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองอรุณ ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนนาฝายวทิยา ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่ากลว้ย ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกดุขอนแก่น ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสวนกลว้ยหว้ยชนัวทิยาคาร ต าบลบา้นเรือ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองกงุเซนิหนองโนพฒันา ต าบลหนองกงุเชนิ อ าเภอภูเวยีง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสงเปือยฮ่องเดื่อ ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วทิยา ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นซ าจ าปา ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนทองหลางโนนไผ่งาม ต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกป่ากงุ ต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนโสกเต็นวทิยาคม ต าบลหนองแดง อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกดุธาตุ ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองแวงวทิยา ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนโนนฟนัเรือบะยาววทิยา ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั ชดุ 2 119,600                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกง (ประชานุกูล) ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองแวงตอตัง้ ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนธาตุ ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 376,762,960              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 312,685,600              

งบลงทนุ 312,685,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 312,685,600                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,909,700                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นขามป้อม

ชานบงึโพธิ์ทอง (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์86) ต าบลขามป้อม 

อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนบา้นคอ้ ต าบลบา้นเหลา่ 

อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 380,800                      
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนบา้นดอนหญา้นาง ต าบลดอน

ชา้ง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 380,800                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนหนองขามพทิยาคม ต าบลนาค า 

อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นดง (บงึไทร

วทิยาคาร) ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 220,814,400                 

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

บา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นเพี้ยฟานโนนตุ่น ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นแดง

นอ้ย ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นโคก

กวา้ง ต าบลโคกงาม อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,041,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นโคกสโีคกเป้ีย ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนท่อนวทิยา ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโนนบ่อ ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหนองเซยีงซยุโนน

สะอาด ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนพระบุบา้นหนัราษฎรป์ระสาท

 ต าบลพระบุ อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนหนองไผ่มอดนิแดง ต าบล

ศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชา

บ ารุง ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนบา้นโตน้ศรีพมิล

วทิยา ต าบลบา้นโตน้ อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 510,200                      

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

เซยีม ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนหนิกองวทิยา ต าบล

ป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นทุ่งมน ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นแท่น ต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

ไตรคามประชาพฒันา ต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองหวัชา้งดอนพนัชาด ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 813,400                      
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รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียน

หนองไฮแจง้บูรณวทิยา ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนซบัแดง

ซ าไผ่ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 813,400                      

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

มญัจาคีรี ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นปอแดง ต าบลปอ

แดง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองผกัตบ 

ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนบา้นแฮด ต าบล

บา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงัหวา้ ต าบลบา้น

แฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

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

ซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโสกนาด ีต าบลบา้น

โคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน า้ขุน่ 

ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลท่า

ศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดู่ใหญ่ ต าบลเมอืง

เพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

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

ต าบลภูเหลก็ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนบา้นชนบท 

ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนสามหมอโนนทนั 

ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนดอนหมู ต าบลนาแพง 

อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองเต่าราษฎร์

บ  ารุง ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองม่วงหลบุคา

 ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนหวัหว้ยหวัฝาย ต าบล

นาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นค าโซ ่ต าบลค า

แคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบล

หนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นท่าสวรรค ์ต าบล

ท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลนา

งาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนชมุชนโนนแสนสุข 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 506,200                      



138 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลวงัม่วง 

อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบลหนอง

แปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นสรา้งแป้นดอนนาแพง 

ต าบลบา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบลโคก

ส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกระหนวนดอนด ัง่ ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสอง

หอ้ง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโสกนกเต็น ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนบา้นโคกส ีต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนนาโพธิ์ชวีทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นโนนเขวาประชาศึกษา ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นหนองหญา้ขาว ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นบะแค ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 2,304,000                    

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

บา้นหนิแร่ ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

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

โนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

บา้นหลบุคา ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

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

กระหนวน ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

ประชาสรรค ์ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน า้ขุน่

เหนือ ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

บา้นชาดหนองเหลก็ ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนน า้พอง 

ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 5,200,000                    

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

ชมุชนดูนสาด ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นแสงสวา่ง ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นขนุด่าน ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นกดุพงัทุย (คุรุราษฎร์

ศึกษา) ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนน า้พอง ต าบลหนองกงุ

 อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นทรายมูล ต าบล

ทรายมูล อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นค าบง ต าบล

สะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ต าบลทุ่ง

โป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นกระนวนซ าสูง 

ต าบลกระนวน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

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

ค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

ดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 34 (บา้น

กดุโงง้) ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนดูนสาด ต าบล

ดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นหนองโนประชาสรรค ์ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลโนนอดุม อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 2,304,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหวัฝาย ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นหนองผอืราษฎรป์ระสทิธิ์ ต าบลบา้นผอื อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนหนองขาม

วทิยาคาร ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 5,200,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล ต าบลโนนหนั อ าเภอชมุแพ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

โนนบุรุษ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

โนนโก ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้นกดุ

ธาตุ ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นโนนสวา่งท่ากระบอื 

ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    

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

หนองทองศึกษา ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

นาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลจระเข ้อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

กูล ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นสะอาด ต าบล

กดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

จ าเริญพฒันา ต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

โคกเจริญ ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

หนองหญา้ปลอ้ง ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหว้ย

บ ัง้ทงิ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นวงัสวาบ ต าบลวงั

สวาบ อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองผอืราษฎร์

ประสทิธิ์ ต าบลบา้นผอื อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนภูเวยีงวทิยายน ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนจตุรคามรงัสรรค ์

ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนคอม ต าบล

โนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองไผ่ดุสติ

ประชาสรรค ์ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นผาขาม ต าบล

บริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นบุ่งเม่นหนองดู่ 

ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 510,200                      

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

ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนสนามบนิ ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนชมุชนกระนวน ต าบล

หนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนชมุชนชมุแพ ต าบลชมุ

แพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 4,209,600                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนหนองขามพทิยาคม ต าบล

นาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนทุ่งบ่อวทิยา ต าบลดงเมอืง

แอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4ที/่49 โรงเรียนชมุชนบา้นบวัใหญ่ 

ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4ที/่49 โรงเรียนบา้นโนนสวรรคเ์ก่าเขา่ 

ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4ที/่49 โรงเรียนบา้นหวันาค า ต าบลหวั

นาค า อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4ที/่49 โรงเรียนบา้นม่วงหวาน ต าบล

ม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

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

หญา้รงักา ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

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

บา้นโคกสูงสะอาด ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองแสงนอ้ย ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4ที/่49 โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ชยั ต าบล

โนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นศรีสุขส าราญ ต าบลศรี

สุขส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนชมุชนดูนสาด ต าบลดูนสาด

 อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 6,822,000                    

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

 ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นหนิลาดวงัตอ  

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 10,696,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นไผ่ประถมศึกษา  

ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 9,826,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลภูเวยีง  ต าบลภู

เวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 10,201,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนน า้พอง  ต าบลหนอง

กงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 13,067,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,973,300                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองแวงบวรวทิย ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ซ าจานเนินทอง ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 84 (บา้นส าราญเพี้ยฟาน) ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองไฮโพธิ์ชยั ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองไหลหนองบวัทอง ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

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

บา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยไร่ ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ท่าสวรรค ์ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนเค็ง ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โสกนาด ีต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ป่าแดงแจง้กระหนวน ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

สวสัด ีต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      



142 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ขามป้อมราษฎรนุ์กูล ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนบา้นไผ่ยิง่ยงอทุศิ ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โคกสูงพทิยาคาร ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ค าปากดาว ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นอ้ยกลางค าแคนเหนือ ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ค านอ้ย ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองม่วงหลบุคา ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนน า้

พอง ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนค า

บอนวทิยา ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยไผ่หนองโน ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ทรายมูล ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองแต ้ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โคกกลางหนองไหลพทิยาสรรพ ์ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นพระบาทท่าเรือ 

ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนทองหว้ยบาก ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ฝางวทิยา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ค าครึ่ง ต าบลหวันาค า อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.3/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นนากา้นเหลอืง ต าบล

ภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 681,600                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองศาลา ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

สะอาดประชาสรรค ์ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนโนนหนัวนัครู ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนสวา่งท่ากระบอื ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เหมอืดแอ่ภูเมง็ ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาเพยีง ต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      



143 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

หนองกงุเซนิหนองโนพฒันา ต าบลหนองกงุเชนิ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนชพี

อนุสรณ์ ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองไฮ ต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวงั

หนิลาดวงัเจริญ ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนา

หวา้นาเจริญ ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอนหนัสระบวั ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ภูค าเบส้ ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 68,507,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงบวรวทิย ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 179,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นท่าพระ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 129,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโขย่ (ประชารฐับ ารุง) ต าบลท่าพระ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่นางาม ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสวีทิยาเสริม ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิลาดวงัตอ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสโีคกเป้ีย ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าบอน ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 121,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตอกแป้น ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึแก ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 51,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกลา่ม ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 111,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนหนัประชารฐัศึกษา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้น แห่ง 1 95,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแดงใหญ่ (ราษฎรคุ์รุวทิยาคาร) ต าบลแดงใหญ่ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 285,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบะยาว ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั แห่ง 1 206,700                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง แห่ง 1 284,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสระแกว้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง แห่ง 1 176,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสาวะถ ี(สาวตัถรีาษฎรร์งัสฤษฎิ์) ต าบลสาวะถ ี

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 280,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเซยีงซยุโนนสะอาด ต าบลป่าหวายนัง่ 

อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 236,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอ้ท่อนนอ้ย ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นพระยนื ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื แห่ง 1 438,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 84 (บา้นส าราญเพี้ยฟาน) ต าบลส าราญ

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเรือง ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะอาด ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 156,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึเนียมบงึใคร่นุ่นท่าหนิ ต าบลบงึเนียม อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 199,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนมอนไคร่นุ่นวงัหนิ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุนอ้ย ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 51,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัดหีม ี(คุรุสามคัคี 3) ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 171,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิขาว ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 316,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วทิยา ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 109,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลงิเปือย ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 100,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขามประชาบ ารุง ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 100,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคา้กลางฮงุ ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืง แห่ง 1 55,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น ต าบลหนองแวง 

อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 355,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกระเดื่อง ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง แห่ง 1 218,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุกวา้งประชาสรรค ์ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค ์ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ แห่ง 1 100,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามเรียน ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 99,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเบญจมติรวทิยาคม ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ แห่ง 1 99,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นชนบท ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวันากลาง ต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท แห่ง 1 47,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมาบตากลา้ร่มเยน็ ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเต่าราษฎรบ์  ารุง ต าบลโนนพะยอม อ าเภอ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหญา้เครือเสาเลา้ร่องดูก ต าบลกดุเพยีขอม 

อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกพระหนองยายเกลี้ยง ต าบลวงัแสง อ าเภอ แห่ง 1 149,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสะแบงหนองโน ต าบลหว้ยแก อ าเภอ แห่ง 1 400,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนดู่คุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอ แห่ง 1 49,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกดุขอนแก่นท่าเกษม ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี แห่ง 1 199,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเหลา่ใหญ่วทิยา ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวันา ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั แห่ง 1 209,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัแคน ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมญัจาคีรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามป้อมราษฎรนุ์กูล ต าบลโพนเพก็ อ าเภอ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองต่อโคกหนองโจด ต าบลนาขา่ อ าเภอ แห่ง 1 209,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสาเลา้หนิแตก ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวสัด ีต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วงหลบุคา ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขมุดนิ ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าสวรรค ์ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวั ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั แห่ง 1 102,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสม้ป่อย ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซบับอนซบัเจริญ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคก แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขามวทิยา ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งโนนสวา่ง ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอ

โคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้คอ้ ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอดุมคงคาคีรีเขต ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิต ัง้ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกระหนวนหนองเมก็ ต าบลโนนสมบูรณ์ 

อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขอนสกัรฐัราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองแซง อ าเภอ

บา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชาพฒันาบา้นแฮด ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทนั ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนกระยอมกดุลอบ ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคก แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรมติรประชาบ ารุง ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ แห่ง 1 100,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้งวทิยา ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 100,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขา่ ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั แห่ง 1 220,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนปอแดง ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด แห่ง 1 199,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแซงวทิยาคม ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประเสริฐแกว้อทุศิ ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัผอืขามป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกิ้ง ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัเวนิกดุหลม่ ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุเพยีขอมนาผายโนนสงัข ์ต าบลกดุเพยีขอม 

อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 84,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหวัหว้ยหวัฝาย ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่านางเลือ่นท่าขอ่ย ต าบลชนบท อ าเภอชนบท แห่ง 1 300,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นไผ่ยิง่ยงอทุศิ ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ แห่ง 1 279,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวา่ง ต าบลวงัม่วง อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 49,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมะเขอื ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าแดงแจง้กระหนวน ต าบลโคกส าราญ อ าเภอ

บา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนท่อน ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหนองสองหอ้งคุรุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลหนอง

สองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวงัหนิ ต าบลวงัหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 78,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหนองเมก็ ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองสอง แห่ง 1 119,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุหมากเห็บ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงท่าวดั ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองพลวงมติรประชา ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนอง แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมติรภาพ 2 ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงับงนอ้ยวทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลอมคอม ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชาดศรีสมบูรณ์ ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสอง แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ยหนองโจดหนองหอย ต าบลลอมคอม 

อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทุ่งมน ต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัขอนพาดหนองแวง ต าบลโจดหนองแก แห่ง 1 200,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบะโคกสวา่ง ต าบลโคกสงา่ อ าเภอพล แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสูงประชาสรรค ์ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคลองหนองทุ่ม ต าบลวงัหนิ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 78,800                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งแค ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนขา่วทิยา ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนเหลือ่มหวัขวั ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 67,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงนอก ต าบลหนองมะเขอื อ าเภอพล แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงนางเบา้ ต าบลหนองแวงนางเบา้ แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุรู ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั แห่ง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองอรุณ ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดั แห่ง 1 174,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัทวคิามบ ารุง ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอ แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแซงแสงอรุณ ต าบลโนนทอง อ าเภอแวง แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนันอ้ย ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล แห่ง 1 126,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตะครองบา้นโกรก ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกลา่มโนนกอกสามคัคี ต าบลหนองแวงโสก

พระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 114,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงนอ้ย ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสอง แห่ง 1 108,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่านางแนว ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงนอ้ย แห่ง 1 92,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโจดหนองแกหนองสมิ ต าบลโจดหนองแก แห่ง 1 139,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสหราษฎรอ์นุกูล ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดั แห่ง 1 160,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนทองวทิยา ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคึมชาตหนองผงนาด ีต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองทุ่มหนองหวา้ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนน แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนหนันาจาน ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย แห่ง 1 56,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนัใหญ่ ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดั แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงยาว ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 62,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรมติรวทิยา ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนอง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลาหมอศรีสงา่ ต าบลหนองปลาหมอ 

อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโจดใหญ่ ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกาว ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะครอ้หนองหญา้ขาว ต าบลหนัโจด อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขาว ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสอง แห่ง 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองวดัป่า ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุสวา่ง ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองกงุหว้ยเสยีววทิยา ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอ

โนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอ

โนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขี้เห็น ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัยาวสามคัคี ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา แห่ง 1 81,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่โนนคูณ ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผกัหวาน ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา แห่ง 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรมติรพฒันศึกษา ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา แห่ง 1 115,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนัศิลางาม ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา แห่ง 1 120,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขอนสกัตอประดู่ระหอกโพธิ์ ต าบลโนนศิลา อ าเภอ แห่ง 1 118,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยแคน ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไฮประชาสรรค ์ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนน แห่ง 1 185,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเบญจคามสามคัคี ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา แห่ง 1 100,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคี ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา แห่ง 1 52,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมย ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 143,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคลองดอนแดง ต าบลส าโรง อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 62,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสูงวทิยา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองสอง แห่ง 1 85,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจตุคามวทิยา ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปอแดง ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวองหนองไผ่ลอ้ม ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนธาตุ ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลกัด่าน ต าบลวงัหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกใหญ่หนองสองหอ้ง ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอ

แวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 83,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแฝก ต าบลหนัโจด อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วงโนนงิ้ว ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย แห่ง 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเค็ง ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกไผ่ ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่นอ้ย ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 56,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเรืองประชาสรรพ ์ต าบลค าม่วง อ าเภอเขา แห่ง 1 73,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสงสวา่ง ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนโนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขา แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าป่าก่อ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง แห่ง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัฝายประชานุกูล ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ชยั ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวน แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขามป้อมดงเยน็ ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทองหว้ยบาก ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทางพาดเขาสวนกวาง ต าบลค าม่วง อ าเภอเขา แห่ง 1 410,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค านางปุ่ ม ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยยางสะอาด ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวรรคป์ระชารฐัรงัสรรค ์ต าบลนางิ้ว อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 199,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 301,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางิ้วนาโพธิ์ ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง แห่ง 1 74,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีเมอืงแอม ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสูงสะอาด ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวน แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวา่งหนองตะนา ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 199,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าจ ัน่ (ปาสานะเตนุสรณ์) ต าบลบวัเงนิ อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสองคอนศิริคุรุราษฎร ์ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาคู ต าบลหนองกง ุอ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึกลาง ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอกคีแสนตอ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุขี้ควง ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวา้สุขใจ ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเพี้ยฟานโนนสวรรค ์ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดว้งหนองหญา้รงักา ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเสอืเตน้ ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาฝายเหนือ ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าบอนวทิยา ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอดุมพฒันฟิ์นิคซฯอปุถมัภ ์ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขาม ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ากระเสริม ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงหวาน ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรายมูล ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจ าปาหวับงึ ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าบง ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัชยั ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเสยีวโคกกลาง ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าแก่นคูณ ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ใหญ่ประชานุกูล ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้ แห่ง 1 102,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมอ้ ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 76,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแหว้ ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อใหญ่ ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 271,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยเตย ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดั แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัค ามูล ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดั แห่ง 1 199,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกใหม่นายม ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง แห่ง 1 200,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุดิ่ง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดั แห่ง 1 50,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรพัยภู์พานค าปลายหลายหนองผกัแวน่ ต าบล

บา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรพัยส์มบูรณ์โนนอนิทรแ์ปลง ต าบลทุ่งโป่ง 

อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทรายศึกษา ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์ แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าบอนคุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลโคกสุง อ าเภออบุล แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยโจดโคกสะอาด ต าบลหว้ยโจด อ าเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 248,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสงัป่ารงั ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองโนวทิยาคาร ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกเสี้ยวแสนสุข ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโอง ต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหนองกงุใหญ่ ต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนกระนวน ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน แห่ง 1 550,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วทิยา ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนน า้ออ้ม ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลางวทิยา ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้สามวงั ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบะแต ้ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงเป่ง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฝางวทิยา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 400,800                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนดูนสาด ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนามูลวทิยาคม ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองซา ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเวยีงแกว้ ต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกนาฝาย ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า แห่ง 1 387,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุแพชนูปถมัภ ์ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลเมอืงเก่าพฒันา อ าเภอเวยีงเก่า แห่ง 1 278,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุดุกวทิยา ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนส าราญหนองหญา้ขาว ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวา่งโนนสูง ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนหนัโนนหนิแห่ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ แห่ง 1 267,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุเลา ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั แห่ง 1 211,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเสาเลา้ ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดั แห่ง 1 329,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นสีแ่ยกโนนหวันา ต าบลนาจาน อ าเภอสี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าน ต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 355,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยอรุณหนิลาด ต าบลโนนทอง อ าเภอหนอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวนกลว้ยหว้ยชนัวทิยาคาร ต าบลบา้นเรือ อ าเภอภู แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาชมุแสง ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั แห่ง 1 494,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นวงัเพิม่ ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั แห่ง 1 947,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุมนศึกษา ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนอง แห่ง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีง แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุขอนแก่น ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง แห่ง 1 435,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า แห่ง 1 217,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโนประชาสรรค ์ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนอง แห่ง 1 369,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลหนองแดง อ าเภอสชีมพู จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่โสกสม้กบ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอสชีมพู แห่ง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแขม ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั แห่ง 1 422,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุฉิมพทิยาคาร ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่ากลว้ย ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าชา้งนอ้ยโนนสวสัดิ์ ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสี แห่ง 1 497,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกไมง้าม (ส่งเสริมวทิยา) ต าบลศรีสุข อ าเภอสี แห่ง 1 838,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแสงวทิยาสรรค ์ต าบลบา้นผอื อ าเภอหนองเรือ แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดั แห่ง 1 489,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาขาม ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั แห่ง 1 497,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงเก่า ต าบลเมอืงเก่าพฒันา อ าเภอเวยีงเก่า แห่ง 1 413,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหนองใสใหม่สามคัคี ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ แห่ง 1 469,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหว้ยบ ัง้ทงิ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุ แห่ง 1 108,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองกงุเซนิหนองโนพฒันา ต าบลหนองกงุเชนิ 

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 379,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นส าราญหนิลาด ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ แห่ง 1 372,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนาค า ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นธาตุ ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกอ้งอดุมวทิยาคาร ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ แห่ง 1 497,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค ์ต าบลกดุธาตุ อ าเภอ

หนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 424,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทรพัยส์มบูรณ์ ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอภูผาม่าน แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกง (ประชานุกูล) ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ แห่ง 1 499,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าศาลาวทิยา ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ แห่ง 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง แห่ง 1 478,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัหูกวางราษฎรผ์ดุงวทิย ์ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุ แห่ง 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองกระบอืวทิยาคม ต าบลซ ายาง อ าเภอสชีมพู แห่ง 1 496,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสหกรณ์เทพรกัษา ต าบลหนองกงุธนสาร 

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 495,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบริบูรณ์ ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั แห่ง 1 255,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซ ายาง ต าบลซ ายาง อ าเภอสชีมพู จงัหวดั แห่ง 1 250,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกม่วง ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดั แห่ง 1 145,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสูงวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลบา้นเรีอ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาน า้ซ  า ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูห่านศึกษา ต าบลภูห่าน อ าเภอสชีมพู จงัหวดั แห่ง 1 188,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองผกัแวน่โป่งสงัขว์ทิยา ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภู แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทอง ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้งหนองหวา้ ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 364,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสงเปือยดอนดู่วทิยา ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภู แห่ง 1 368,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั แห่ง 1 471,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นร่องแซง ต าบลโนนหนั อ าเภอชมุแพ จงัหวดั แห่ง 1 198,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ประชารฐั ต าบลยางค า อ าเภอหนอง แห่ง 1 476,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเขยีดมติรภาพที่ 205 ต าบลหนองเขยีด 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 799,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนงาม ต าบลภูห่าน อ าเภอสชีมพู จงัหวดั แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาฝายวทิยา ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองขามวทิยาคาร ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ แห่ง 1 499,900                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศาลาดนิ ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดั แห่ง 1 156,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสุขสมบูรณ์ ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าชา้ง ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั แห่ง 1 228,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,481,100                   

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนหนอง

ตอกเกี้ยหวันาประชาสรรค ์ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 481,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

สวา่ง ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 461,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่โนนค าม ีต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท แห่ง 1 431,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นละวา้ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองขามสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ

บา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 404,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นขามป้อม ต าบลบา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 404,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองไฮขามเป้ีย ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลโนนพะยอม 

อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 18/12 โรงเรียนบา้นวงัหวา้ ต าบลบา้นแฮด 

อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโสกน า้ขาว ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย แห่ง 1 293,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้นนา

งิ้วนาโพธิ์ ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 196,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนสองหอ้งประชาบ ารุง ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขา

สวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 373,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นป่าหวายนัง่ราษฎรบ์  ารุง ต าบลเขาสวนกวาง 

อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 127,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนหว้ย

ยางวทิยาสรรพ ์ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 184,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นบ่อ ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ศาลาดนิหว้ยเตย ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 102,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนอนุบาลอบุลรตัน ์ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุล

รตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 466,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโนนศิลาราศรี ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุล

รตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 195,500                      
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รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 810,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 689,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ผกัหนาม ต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 249,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 248,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนนามูลวทิยาคม ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหวันาค า ต าบลหวันาค า อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 158,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองกงุดิ่ง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดั แห่ง 1 149,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นค าบอนคุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลโคกสุง อ าเภออบุล

รตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 348,500                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนอนุบาลภูเวยีง ต าบลภูเวยีง 

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นค าบง ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 578,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองบวัค ามูล ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดั แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นค านางปุ่ ม ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวน

กวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 366,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหวัฝายประชานุกูล ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขา

สวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นนางิ้วนาโพธิ์ ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง แห่ง 1 415,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นแสงสวา่ง ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง แห่ง 1 293,000                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 45,709,180                

งบลงทนุ 45,709,180                

ครุภณัฑ์ 45,709,180                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 6,275,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นงิ้ว ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนวงับงนอ้ยวทิยา ต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นแดงใหญ่ (ราษฎรคุ์รุวทิยาคาร) ต าบลแดงใหญ่ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นรวงโนนไทโนนโจด ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนหนองมะเขอืซองแมวโคกไมง้ามวทิยา ต าบลหนอง

มะเขอื อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นขามป้อมดงเยน็ ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนชมุชนโนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขา

สวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นเลงิเปือย 

ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นตลาดหนองแก

 ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นโคกใหม่นายม 

ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนชมุชนกระนวน 

ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นดอนหนันาจาน

 ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นโนนชาดวทิยา 

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นทางขวาง 

ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกนางามปลาเซยีม ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสะอาด ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นซบับอนซบัเจริญ ต าบลซบัสมบูรณ์ 

อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหญา้เครือเสาเลา้ร่องดูก ต าบลกดุเพยี

ขอม อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองกงุหว้ยเสยีววทิยา ต าบลหนองปลา

หมอ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเมย ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองโนวทิยาคาร ต าบลหนองโน อ าเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกดุแคนประชาสรรค ์ต าบลทุ่งชมพู 

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแดง ต าบลหนองแดง อ าเภอสี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลเมอืงเก่าพฒันา อ าเภอ

เวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองผกัแวน่โป่งสงัขว์ทิยา ต าบลหวา้ทอง 

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกม่วง ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกไมง้าม (ส่งเสริมวทิยา) ต าบลศรีสุข

 อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโสกรงั กดุบวั วงัทรายขาว ต าบลศรีสุข

 อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองหนิ ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น ต าบลหนอง

แวง อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นพระยนื ต าบลพระยนื อ าเภอ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลอืม ต าบลหนองตูม 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองม่วงหลบุคา ต าบลกดุเคา้ อ าเภอ

มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนอ้ยกลางค าแคนเหนือ ต าบลค าแคน 

อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองเต่าราษฎรบ์  ารุง ต าบลโนน

พะยอม อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนโนนพะยอมพทิยไพศาล ต าบลโนนพะยอม

 อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนหวา้นไฟประชาสรรค ์ต าบลวงัเพิม่

 อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเขาวง ต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนคอม ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผา เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนนาหนองทุ่มวทิยาคม ต าบลนาหนองทุ่ม 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแวงภูเขา ต าบลยางค า อ าเภอ

หนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนโนนหนัวนัครู ต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นร่องสมอ ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดอนแขม ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาเพยีง ต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุแพ เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองขามพทิยาคม ต าบลนาค า อ าเภอ

อบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ต าบลดงเมอืง

แอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นอาจสามารถ ต าบลนาเพยีง อ าเภอ

ชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสวา่งดอนชา้ง ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอ

หนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองขามวทิยาคาร ต าบลหนองไผ่ 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยแกดอน

หนัหนองหญา้มา้ ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนไตรราษฎรส์ามคัคี

 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นฮ่องหอยหว้ย

วา่นหอมประชาสรรค ์ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ย

คอ้มติรภาพที่ 206 ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นฝาผนงัวงัจาน

 ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นลอมคอม 

ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 32,400                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนสหราษฎรอ์นุกูล 

ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเพก็ใหญ่และ

สระบวั (คุรุราษฏรส์ามคัค)ี ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนไตรคามราษฎร์

บ  ารุง ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนหอมโนน

ศาลา ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดัอมัพร (คุรุ

ราษฎรร์งัสรรค)์ ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนหนองสอง

หอ้งคุรุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั เครื่อง 4 129,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเก่างิ้วหนอง

บ ัว่ (คุรุราษฎรป์ระสทิธิ์) ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองคลอง

ดอนแดง ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนจตุรคามรงัสรรค ์

ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัยาวสามคัคี

 ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนบา้นโคกส ี

ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโสกน า้ขาว 

ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองโกโสก

กระหนวน ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนเขวา

ประชาศึกษา ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 84 

(บา้นส าราญเพี้ยฟาน) ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 4 204,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัหนิเก่าคอ้ ต าบลเปือย

นอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 40,000                        



163 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน า้ขุน่เหนือ ต าบล

บา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนไตรมติรวทิยา ต าบลหนองสอง

หอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนหนองแวงวทิยา ต าบลกดุธาตุ 

อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกกวา้ง ต าบลโคกงาม 

อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบลโคก

ส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนวงัหนิ ต าบลวงัหนิ อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนไตรมติรพฒันศึกษา ต าบลบา้น

หนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลดอนดู่ อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนิลาดนาด ีต าบลส าโรง 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองกาว ต าบลส าโรง 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองแขมอโีล ต าบลแวง

นอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองคลองหนองทุ่ม ต าบล

วงัหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองไฮประชาสรรค ์ต าบล

บา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหลกัด่าน ต าบลวงัหนิ 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกสูงวทิยา ต าบลหนองเมก็

 อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดงเค็ง ต าบลดงเค็ง อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 42,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองบวัแดงวทิยา ต าบล

หนองเมก็ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกดุรู ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอ

แวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นอาจสามารถ ต าบลนาเพยีง 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองบวัทวคิามบ ารุง ต าบล

โสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนท่อน ต าบลดอนดู่ 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนัใหญ่ ต าบลเมอืงพล 

อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นกดุรู ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอ

แวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโจดหนองแกหนองสมิ ต าบล

โจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองกงุโนนทนั ต าบลคึ

มชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 4 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นรวงโนนไทโนนโจด ต าบลท่า

วดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นผกัหวาน ต าบลหนองปลา

หมอ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นวงัขอนพาดหนองแวง ต าบล

โจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโคกลา่มกลางต าแย (ไพจติร

อปุถมัภ)์ ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาแพงคุรุรฐัสามคัคี ต าบล

เขานอ้ย อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นเหลา่ประชานุเคราะห ์ต าบล

หนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนสะอาดประชาสรรค ์ต าบลหนอง

เรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 56,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 

ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นหนองปลาหมอศรีสงา่ ต าบล

หนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นโนนแดง ต าบลโนนแดง 

อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนบา้นโนนรงัหนองบอน ต าบล

หนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นโนนสวรรคป์ระชารฐั

รงัสรรค ์ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนชมุชนโนนสมบูรณ์ ต าบลโนน

สมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นดงเรืองประชาสรรพ ์ต าบล

ค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นป่าดู่

 ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ใบ 4 25,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นถลงุ

เหลก็ ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นโนน

กระเดา ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยแลง้ ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ใบ 4 20,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยแคน ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ปอแดง ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ใบ 2 13,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนบา้น

บงึกลาง ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,500 ลติร โรงเรียนสวน

กลว้ยหว้ยชนัวทิยาคาร ต าบลบา้นเรือ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนคูค า

พทิยาสรรพ ์ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ใบ 2 18,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โคกสูงพทิยาคาร ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

ชกีกคอ้ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โคกใหม่นายม ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชนบา้นวงัเพิม่ ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ใบ 2 19,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นวงัหนิเก่าคอ้ ต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นเตาเหลก็ประดู่หวัคู ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองขี้เห็น ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นป่าเป้า ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 8,700                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นเตาเหลก็ประดู่หวัคู ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

หนองกงุหว้ยเสยีววทิยา ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นวงัขอนพาดหนองแวง ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

บา้นคึมชาติประชาสรรค ์ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นแวงนอ้ย ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองไผ่นอ้ย ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหวันาหนองแวง ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ใบ 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

ชมุชนหนองสองหอ้งคุรุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นโนนหวา้นไฟประชาสรรค ์ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ใบ 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

บา้นโคกส าราญ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

ชมุชนหนองสองหอ้งคุรุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

โนนทองวทิยา ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ใบ 1 19,500                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 34 (บา้นกดุโงง้) ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จงัหวดั ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 20,923,200                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนแดงดอน

นอ้ยวทิยา ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแดงใหญ่(ราษฎร์

คุรุวทิยาคาร) ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสวนมอนไคร่นุ่น

วงัหนิ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแวงบวร

วทิย ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคอ้ท่อนนอ้ย 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนบม ต าบล

เมอืงเก่า อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนรงัวทิยาคาร 

ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองชาดพทิยาคม 

ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโสกแต ้ต าบลป่า

หวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาฝายนาโพธิ์ 

ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขามป้อมชานบงึ

โพธิ์ทอง(ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห8์6) ต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 

ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเกิ้ง ต าบลบา้นไผ่

 อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดู่ใหญ่ ต าบลเมอืง

เพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสรา้งแป้นดอนนา

แพง ต าบลบา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นป่าปอ ต าบลป่า

ปอ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเสอืเฒ่า ต าบลป่า

ปอ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโสกนาค ต าบล

วงัม่วง อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโจด ต าบลกดุเคา้

 อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองม่วงหลบุคา

 ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาจานบ่อแกว้

วทิยาคาร ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนขา่ ต าบลวงั

แสง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัเวนิกดุหลม่ 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นมูลนาค ต าบล

โพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัหวา้ ต าบลบา้น

แฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโจดหนองแก

หนองสมิ ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองบวัทวคิาม

บ ารุง ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคอนฉิม ต าบล

แวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดอนโจด ต าบล

คอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโนนจนัทกึหว้ยแก

วทิยา ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทุ่งมน 

ต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแขมอโีล 

ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแวงยาว 

ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นส าโรง ต าบล

ส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเปือยใหญ่ชาติ

หนองบ่อ ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นส าโรง ต าบลบา้น

ขาม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสระกดุ ต าบล

ม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นม่วงหวาน ต าบล

ม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเสยีวโคกกลาง 

ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาศรีดงเค็ง 

ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาเรียง ต าบล

หนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นผกัหนาม ต าบล

หนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัโพน ต าบล

หนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนศรีสมบูรณ์วทิยา 

ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนทุ่งบ่อวทิยา ต าบลดง

เมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนคูค าพทิยาสรรพ ์

ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโนนฟนัเรือบะยาว

วทิยา ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองหอยเทพเทวญั 

ต าบลจระเข ้อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองผอืราษฎร์

ประสทิธิ์ ต าบลบา้นผอื อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นฟ้าเหลือ่ม ต าบล

หนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแห่ประชานุ

เคราะห ์ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโนนงามศึกษา ต าบล

นาเพยีง อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนฝายหนิหนองทุ่ม

หนองทองศึกษา ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนกดุเขห้ว้ยบงวทิยานุ

กูล ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นศรีสุข ต าบลศรี

สุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแดง ต าบล

หนองแดง อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนจตุรคามรงัสรรค ์

ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนดนิด าวงัชยัวทิยา 

ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกสงเปือย

ดอนดู่วทิยา ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเมอืงเก่า ต าบล

เมอืงเก่าพฒันา อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองผกัแวน่โป่งสงัข ์

วทิยา ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองแหว้วงัมนศึกษา

 ต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัสวาบ ต าบลวงั

สวาบ อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสะอาด ต าบลกดุ

ธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเทพศิรินทร ์ขอนแก่น

 ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโสกนกเต็นประชา

อปุถมัภ ์ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไตรคามวทิยา ต าบล

ดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสนัติพฒันกจิวทิยา 

ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบงึไทรพทิยาคม 

ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนขวัเรียงศึกษา ต าบล

ขวัเรียง อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนซ ายางวทิยายน ต าบล

ซ ายาง อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,483,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

บา้นศรีสุข ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองกงุคุรุ

ประชาสรรค ์ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองแปน 

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเปือยใหญ่ชาติ

หนองบ่อ ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโสกแสง ต าบล

หนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลบา้น

ขาม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเขาวง สาขาดง

สะคร่านตาดฟ้า ต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองกงุขี้ควง 

ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโคกใหญ่ ต าบล

บวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นขนุด่าน ต าบล

บา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนอนุบาลอบุลรตัน ์

ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนโคกสูงใหญ่วทิยา 

ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นศาลาดนิหว้ย

เตย ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นหวัยโจ

ดโคกสะอาด สาขาบา้นหนองแสงวทิยา ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนนามูลวทิยาคม 

ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นโคกกงุหนิลาด

โคกเจริญ ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองพู่วงัหนิซา

 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองหอย 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคึมชาติประชา

สรรค ์ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองคา้กลางฮงุ 

ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นผอื (สวสัดิ์ราษฎร์

วทิยา) ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นหวัขวั ต าบล

เปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดอนดู่คุรุราษฎร์

บ  ารุง ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่โนนค าม ี

ต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหว้ยแกดอนหนั

หนองหญา้มา้ ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองกระหนวน

หนองเมก็ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัหนิเก่าคอ้ ต าบล

เปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นขามเรียน ต าบล

เมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนันอ้ย ต าบล

หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนไตรคามราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองแวงนอก 

ต าบลหนองมะเขอื อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนโนนจนัทกึหว้ยแกวทิยา

 ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองปลาหมอศรี

สงา่ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกดุกระหนวน 

ต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลโคก

สูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโนน  ต าบลบา้นโนน

 อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นบ่อใหญ่ ต าบลคูค า 

อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาฝาย ต าบลหว้ย

โจด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนดูนสาด ต าบลดูน

สาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกกลางวทิยา 

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นสะอาด ต าบลกดุ

ธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกสูง ต าบลโนน

อดุม อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกดุฉิมพทิยาคาร 

ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นร่องแซง ต าบลโนน

หนั อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกม่วง ต าบลศรี

สุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นศรีสุข ต าบลศรีสุข 

อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าชา้งนอ้ยโนน

สวสัดิ์ ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกดุนางทุย 

ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเลงิ ต าบล

โคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโคกแปะ 

ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนธาตุท่า

ฉางท่าพระทราย ต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองหวัววั

 ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโคกท่า 

ต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นศิลา ต าบล

ศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเต่านอ 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นท่าม่วง 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนบา้นแฮด 

ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นขอนสกัรฐั

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองหญา้

ขาว ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยแคน 

ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นบ่อตะครอง

โนนฝ้ายสามคัคี ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเหลา่โนนคูณ

 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองไฮ

ประชาสรรค ์ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองขี้เห็น 

ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นสวองหนอง

ไผ่ลอ้ม ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองวดัป่า

 ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองแสง 

ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนน า้พอง ต าบล

หนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนค าบอนวทิยา 

ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนศรีเมอืงแอม 

ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองหวา้สุข

ใจ ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกดุพงัทุย 

(คุรุราษฎรศึ์กษา) ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยเสอืเตน้

 ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเพี้ยฟาน

โนนสวรรค ์ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นค าบอนคุรุ

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลโคกสุง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองแวง

เป่ง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยยาง 

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนหนองกงุพทิยา

คม ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนิร่องโนน

สวรรค ์ต าบลเมอืงเก่าพฒันา อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองผอื

จ าเริญพฒันา ต าบลนาเพยีง อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนกอ้งอดุมวทิยา

คาร ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโคกกงุหนิ

ลาดโคกเจริญ ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนั ต าบล

หนองกงุธนสาร อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเหมอืดแอ่ภู

เมง็ ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโคกสหกรณ์

เทพรกัษา ต าบลหนองกงุธนสาร อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองปลาหมอศรีสงา่ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนสะอาดประชาสรรค ์ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ท่าพระเนาว ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองคู ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกสูงวทิยาคม ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หนองแสงโคกนอ้ย ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยแกดอนหนัหนองหญา้มา้ ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนขอน

สกัตอประดู่ระหอกโพธิ์ ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โนนสวรรคป์ระชารฐัรงัสรรค ์ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

อ่างทองวทิยาคม ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โสกรงั กดุบวั วงัทรายขาว ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นคึ

มชาติประชาสรรค ์ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบล

โคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเพี้ยฟานโนน

สวรรค ์ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีนนา

เสถยีร ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นวงัหนิเก่าคอ้ ต าบล

เปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองเปลง่ ต าบล

ตะกัว่ป่า อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองทุ่มหนองหวา้

 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเหลา่โนนคูณ 

ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนันอ้ย ต าบล

หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดอนชาด ต าบล

หนัโจด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนิลาดนาด ีต าบล

ส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหวัฝายประชานุกูล

 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ชยั ต าบล

โนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนหวัชา้ง อ.เขา

สวนกวาง ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกกลางนาลอ้ม 

ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเพี้ยฟานโนนตุ่น 

ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองม่วงโนนงิ้ว 

ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่าเป้งน า้ซบั ต าบล

แวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนไตรมติรพฒันศึกษา 

ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง

พฒันา ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกกงุหนิลาดโคก

เจริญ ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองพู่วงัหนิซา 

ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 4,438,800                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองตาไกห้นองเมก็ ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองซา ต าบลน า้ออ้ม อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนอนุบาลสชีมพู ต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนสหราษฎรอ์นุกูล ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองไผ่วทิยา ต าบลโคกสงา่ อ าเภอพล ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน า้ขุน่เหนือ ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนน

ศิลา จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบงึแก ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นค าบอน ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองเต่าบงึเรือใหญ่ ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองกงุวทิยาคาร ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโกทา ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเป็ด (ท่าบงึประชาสงเคราะห)์ ต าบลบา้นเป็ด 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ์ชยั ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองรา้นหญา้โนนขา่ ต าบลหวัหนอง อ าเภอ

บา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองสะแบงศรีชมุพร ต าบลละหานนา อ าเภอ

แวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองกงุสวา่ง ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองแวงท่าวดั ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองสอง

หอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกกลางประชาสรรค ์ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอ

พล จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกสงเปือยดอนดู่วทิยา ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภู

เวยีง จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวงัหูกวางราษฎรผ์ดุงวทิย ์ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุ

แพ จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองกงุคุรุประชา

สรรค ์ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเป็ด (ท่าบงึ

ประชาสงเคราะห)์ ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนโนนจนัทกึหว้ยแกวทิยา 

ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นวงัคูณ ต าบลหนองเมก็

 อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนสะอาดประชาสรรค ์ต าบล

หนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเหมอืดแอ่ภูเมง็ ต าบล

บา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนกอ้งอดุมวทิยาคาร ต าบล

วงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทุ่งมน ต าบลละหานนา อ าเภอแวง

นอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองยาง ต าบลวงัหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแซงแสงอรุณ ต าบลโนนทอง อ าเภอแวง

ใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนขา่วทิยา ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแต ้ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองกงุดิ่ง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนศรีเมอืงแอม ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวน

กวาง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบะแต ้ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเก่านอ้ย ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแวงนอ้ย ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนัศิลางาม ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแวงนางเบา้ ต าบลหนองแวงนางเบา้ 

อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแฝก ต าบลหนัโจด อ าเภอหนองสองหอ้ง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองเปลง่ ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอหนองสอง

หอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโจดหนองแกหนองสมิ ต าบลโจดหนองแก 

อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตะครอ้หนองหญา้ขาว ต าบลหนัโจด อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนขามป้อม ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองพลวงมติรประชา ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสวองหนองไผ่ลอ้ม ต าบลหนองไผ่ลอ้ม 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนโนนชาดหนองชา้งน า้ ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองกงุสวา่ง ต าบลหนองไผ่ลอ้ม อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนเหลือ่มหวัขวั ต าบลหนองเมก็ อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองตะครองบา้นโกรก ต าบลตะกัว่ป่า 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าหนองหวา้ ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนจตุคามวทิยา ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอหนองสองหอ้ง

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนัโจดหนองกงุ ต าบลหนัโจด อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโสกแสง ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้พอง จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกดุพงัทุย (คุรุราษฎรศึ์กษา) ต าบลพงัทุย 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหวา้สุขใจ ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่ามะเดื่อ ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองกงุขี้ควง ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ยหว้ยโจดโนนขามแป ต าบลกดุน า้

ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคอกคีแสนตอ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาคู ต าบลหนองกง ุอ าเภอน า้พอง จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค าบง ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสองคอนศิริคุรุราษฎร ์ต าบลบา้นขาม อ าเภอ

น า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสะอาด ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนสระแกว้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้น

ฝาง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหวันาประชาสรรค ์ต าบลหนองน า้ใส

 อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีนนาเสถยีร ต าบลขามป้อม 

อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าศาลาประชารงัสรรค ์ต าบลท่าศาลา อ าเภอ

มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นละวา้ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองสะแบงศรีชมุพร ต าบลละหานนา 

อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแวงท่าวดั ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นชาดศรีสมบูรณ์ ต าบลคึมชาด อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นรตันะ ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้พอง เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองกงุเซนิหนองโนพฒันา ต าบลหนองกงุเชนิ 

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกง (ประชานุกูล) ต าบลบา้นกง อ าเภอหนอง

เรือ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค าบอน ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค าปากดาว ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนประชาพฒันาบา้นแฮด ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้น

แฮด จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค านอ้ย ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนมาบตากลา้ร่มเยน็ ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยม่วงคุรุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลหนองแซง 

อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขาว ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสอง

หอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนเบญจคามสามคัคี ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคอนฉิม ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกดุหมากเห็บ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวง

ใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์ เครื่อง 1 30,300                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนโนนอดุมสะอาดวทิยา ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองนาค าประชานุเคราะห ์ต าบลเมอืงเก่า

พฒันา อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนสนามบนิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนโพนเพก็พฒันวทิยา ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจา

คีรี จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองขามสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ

บา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนหนองเมก็ ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนน า้พอง ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเพี้ยฟานโนนสวรรค ์ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้

พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบ่อ ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลอบุลรตัน ์ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุล

รตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกกลางหนองไหลพทิยาสรรพ ์ต าบลศรีสุข

ส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นพระบาทท่าเรือ ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภอ

อบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนศิลาราศรี ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุล

รตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองโอง ต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอกระนวน

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกดุขอนแก่น ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแวงท่าวดั ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั จอ 1 9,500                         
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองปิง ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนมาบตากลา้ร่มเยน็ ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนเบญจคามสามคัคี ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นกดุหมากเห็บ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นนาคู ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นโนน  ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนศรีเมอืงแอม ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีนนาเสถยีร ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือย

นอ้ย จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นกระนวนซ าสูง ต าบลกระนวน อ าเภอซ าสูง จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยเตย ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นแสงสวา่ง ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนหนองกงุเซนิหนองโนพฒันา ต าบลหนองกงุเชนิ อ าเภอภู

เวยีง จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นกง (ประชานุกูล) ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นกดุขอนแก่น ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัจมุพล (วรพรตอปุถมัภ)์ ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวง

นอ้ย จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นหนัศิลางาม ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นชาดศรีสมบูรณ์ ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นค าป่าก่อ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนขอนสกัตอประดู่ระหอกโพธิ์ ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนน

ศิลา จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นบ่อตะครองโนนฝ้ายสามคัคี

 ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,100                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหญา้ขาว ต าบลดงเค็ง

 อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเตาเหลก็ประดู่หวัคู ต าบล

โจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองวดัป่า ต าบลดอนด ัง่ 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกใหญ่หนองสองหอ้ง 

ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลทางขวาง 

อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแวงยาว ต าบลดอนดู่

 อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหลบุคา ต าบลโนนศิลา 

อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลดอนดู่ 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ต าบลเขา

สวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนชาด ต าบลหนัโจด 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนหนองฉนัเพลฮ่องแซงประชาสรร

 ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนหนองม่วงนอ้ยนานิคมสามคัคี 

ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นคึมชาตหนองผงนาด ีต าบล

เก่างิ้ว อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกดุหอยกาบ ต าบลหนัโจด 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นแดง ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนกอ้งอดุมวทิยาคาร ต าบลวงัหนิ

ลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        
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02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นสม้ป่อย ต าบลขามป้อม 

อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นบะแหบหญา้คา ต าบล

กา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองไผ่วทิยา ต าบลโคก

สงา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นสวองหนองไผ่ลอ้ม ต าบล

หนองไผ่ลอ้ม อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกกลางหนองไหลพทิยา

สรรพ ์ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกสูงสะอาด ต าบลดง

เมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัขอนแดงหนองหญา้ปลอ้ง

 ต าบลดงลาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นศรีสุข ต าบลศรีสุข อ าเภอสี

ชมพู จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 46,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,588,680                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนชมุชนบา้นชนบท ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโนนคุต ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลภูเวยีง ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีนนาเสถยีร ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสม้ป่อย ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโกนอ้ย ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนิฮาวล าวงัชู ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกนาฝาย ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นป่าเสี้ยว ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนากา้นเหลอืง ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นค าจ ัน่ (ปาสานะเตนุสรณ์) ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นซ าจาน

เนินทอง ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

บวันอ้ย ต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ย

เตยพฒันา ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเหลา่

นาด ีต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสม้ป่อย

 ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองดู่ดอนเปือย ต าบลป่าปอ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนน

เมอืงโคกกงุ ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองบะโคกสวา่ง ต าบลโคกสงา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยเสอื

เตน้ ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคอกคี

แสนตอ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนางิ้วนา

โพธิ์ ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ย

ยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นผาขาม

 ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ยา่งแลนหนองทุ่ม ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

ขาม ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนโนน

หนัวนัครู ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

เขยีดมติรภาพที่ 205 ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนน

บุรุษ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเป็ด 

(ท่าบงึประชาสงเคราะห)์ ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 84 132,720                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองปิง ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ฟนัโปง ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โขย่ (ประชารฐับ ารุง) ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองแวง

คุรุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ลา่ม ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 39,500                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คา้กลางฮงุ ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพระคือ

หนองโพธิ์วทิยา ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 52 82,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคกสี

วทิยาเสริม ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตอก

แป้น ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 24 37,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เขวา ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นงิ้ว 

ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ตาไกห้นองเมก็ ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นท่าพระ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 84 (บา้นส าราญเพี้ยฟาน) ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวงบวรวทิย ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพระบุบา้น

หนัราษฎรป์ระสาท ต าบลพระบุ อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสวน

มอนไคร่นุ่นวงัหนิ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 76 120,080                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทองหลาง ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซ าจาน

เนินทอง ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

หญา้แดง ต าบลโคกงาม อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแก่นเท่า

พฒันศึกษา ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสนามบนิ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 77 121,660                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ทุ่มวทิยา ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

คุต ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองแซง

วทิยาคม ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ขามสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโสก

นาด ีต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แปน ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองไฮ

แจง้บูรณวทิยา ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอดุมคงคา

คีรีเขต ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

งาม ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นหนัมญัจาคีรี ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 46 72,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนอง

หญา้ปลอ้งโนนสวา่ง ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนางาม

 ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

เค็ง ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนอ้ย

กลางค าแคนเหนือ ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนมาบตา

กลา้ร่มเยน็ ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ปอแดง ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขมุดนิ

 ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ม่วงคุรุราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เต่า ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไผ่

แสงทองประชาสรรค ์ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัจนัทร์

ประสทิธิ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 23 36,340                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นหวัขวั ต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแกง้

คอ้ ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนประเสริฐ

แกว้อทุศิ ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผกัหวานโนนสวาง ต าบลบา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนขามป้อม

ประชานุกูล ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

รา้นหญา้โนนขา่ ต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

แฮด ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนั

ศิลางาม ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าเป้า

 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 13 20,540                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองดู่ประชาสรรค ์ต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ใหญ่ ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนป่าแดงคุรุ

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

โจด ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

แวงใหญ่ ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 51 80,580                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโสกไผ่

 ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นดอนหนั ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงบงั

คุรุราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโจด

ใหญ่ ต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบะแค

 ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 9 14,220                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนาโพธิ์ชี

วทิยา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่ากระ

เสริม ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนค าบอน

วทิยา ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

เรียง ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

มะเดื่อ ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึ

กลาง ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 42 66,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทราย

มูล ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 70 110,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนศรีเมอืง

แอม ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง

 ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทรพัยส์มบูรณ์โนนอนิทรแ์ปลง ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

เชยีงม ีต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

บอนคุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลโคกสุง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 33 52,140                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคูค าพทิยา

สรรพ ์ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ใหม่นายม ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กระนวนซ าสูง ต าบลกระนวน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

ใหญ่ ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสวา่ง 

ต าบลหว้ยเตย อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุพงั

เครือ ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งบ่อ

วทิยา ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

กลาง ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

บา้นหว้ยโจดโคกสะอาด ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

สวาบ ต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ตาไกต้ลาดหนองแก ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 67 105,860                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปลาซวิ ต าบลภูห่าน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เขือ่นชา้ง ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

หนัสระบวั ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 43 67,940                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาเปือย ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 41 64,780                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนโนน

หนัวนัครู ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทอง

หนองเตาปูนวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

พงัขา่ ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโสกเต็น

วทิยาคม ต าบลหนองแดง อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 37 58,460                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขาม

ป้อม ต าบลขวัเรียง อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นร่อง

แซง ต าบลโนนหนั อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศาลา

ดนิ ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

กระเดา ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวงัหูกวาง

ราษฎรผ์ดุงวทิย ์ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบงึเนียมบงึใคร่นุ่นท่าหนิ ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนิต ัง้หนองอเีลงิ ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        



190 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกระเดื่อง ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแจง้ ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดู่ใหญ่ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกพระหนองยายเกลี้ยง ต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าปอ ต าบลป่าปอ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชกีกคอ้ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาตบัเต่า ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทุ่งมน ต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนศิลาโป่งค า ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าลาดค าตานา ต าบลหวันาค า อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกดุดุกวทิยา ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งชมพู ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองทุ่มโนนสวรรค ์ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองปลาซวิ ต าบลภูห่าน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศาลาดนิ ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นงิ้ว

 ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนหญา้นาง ต าบลดอนชา้ง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่า

แดงแจง้กระหนวน ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองขามวทิยา ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นโก

นอ้ย ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนิฮาวล าวงัชู ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาตบัเต่า ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาฝายเหนือ ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยเสอืเตน้ ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองแสง ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนน า้พอง

 ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

กดุพงัทุย (คุรุราษฎรศึ์กษา) ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนสะอาดหว้ยบ ัง้ทงิ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นผา

ขาม ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนนาจาน

นาเจริญโนนทนั ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนท่า

กญุชร ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนสวา่งท่ากระบอื ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนสนามบนิ ต าบลเทศบาลนคร อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาฝายนาโพธิ์ ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแดงราษฎรส์ามคัคี ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอ

บา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนกดุขอนแก่นท่าเกษม ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเสาเลา้หนิแตก ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนทนั ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนกระยอมกดุลอบ ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอ

โคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้นหนัมญัจาคีรี ต าบลกดุเคา้ อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโสกเสี้ยวแสนสุข ต าบลหว้ยโจด อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองโนประชาสรรค ์ต าบลบา้นเมง็ อ าเภอ

หนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนหนองกระบอืวทิยาคม ต าบลซ ายาง อ าเภอสชีมพู ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนเขวา ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนรงัหนองบอน ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสอง

หอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหว้ยบ ัง้ทงิ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นป่าน ต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นบ่อแก ต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนเหลา่ใหญ่วทิยา ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแกง้คอ้ ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนิต ัง้ ต าบลซบัสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองต่อโคกหนองโจด ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนหนองขามวทิยาคาร ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคกไร่ ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโสกหาดสวรรค ์ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 6,326,480                 

งบลงทนุ 6,326,480                 

ครุภณัฑ์ 6,326,480                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 772,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 5 ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 20 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบลบา้นไผ่ 

อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดั เครื่อง 3 141,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 12 96,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล ใบ 2 19,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

 ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม 

อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ต าบลน า้พอง 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต าบลชมุแพ 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอม

คอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 4 36,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต าบลชมุแพ 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 7 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 3 (40 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั เครื่อง 1 2,500                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล เครื่อง 8 24,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ เครื่อง 7 21,700                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบล

บา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต าบล

ชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบล

ลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 6,200                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบลบา้นไผ่ 

อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ต าบลน า้พอง 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 46,000                        
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ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 66,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 289,900                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

18 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

 ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

 ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

 ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบล

บา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ต าบล

น า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,951,480                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

หนองแซงวทิยาคม ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกส าราญ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

หนองแสงวทิยาสรรค ์ต าบลบา้นผอื อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแวงมน ต าบลโคกสงา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเพี้ยฟานโนนสวรรค ์ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขนวน ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

หนองชาดพทิยาคม ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลเขาสวนกวาง ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนดูนสาด ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นนาชมุแสง ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลเขาสวนกวาง ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนกระนวน ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนอดุมพฒันฟิ์นิคซฯอปุถมัภ ์ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นฝางวทิยา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนโคกโกโคก

กลาง ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่างิ้ว

หนองฮ ีต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

ท่าพระ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 84 (บา้นส าราญเพี้ยฟาน) ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 46 77,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวงบวรวทิย ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนพระบุบา้น

หนัราษฎรป์ระสาท ต าบลพระบุ อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 9 15,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสวน

มอนไคร่นุ่นวงัหนิ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 44 73,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นค าหวั

ชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 17 28,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ส าราญ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นป่างิ้ว

หนองฮ ีต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

หวัขวั ต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนองแซง

วทิยาคม ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 15 25,200                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวงท่าวดั ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนไตรมติร

วทิยา ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

โจด ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 7 11,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาเรียง

 ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 29 48,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนสวนกลว้ย

หว้ยชนัวทิยาคาร ต าบลบา้นเรือ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แดง ต าบลหนองแดง อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 17 28,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุดุก

วทิยา ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 22 36,960                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นบงึ

เนียมบงึใคร่นุ่นท่าหนิ ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หวา้เหลา่โพนทองประชานุกูล ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนแดงดอนนอ้ยวทิยา ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ขามป้อมชานบงึโพธิ์ทอง (ส านกังานสลากกนิแบ่งสงเคราะห ์86) ต าบลขาม

ป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นหวัขวั ต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองไฮขามเป้ีย ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกลา่มโนนกอกสามคัคี ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

กอกโนนแต ้ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทางขวาง ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทรายมูล ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สระกดุ ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ค าบง ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

เรียง ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สองคอนศิริคุรุราษฎร ์ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เพี้ยฟานโนนสวรรค ์ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนอนุบาล

เขาสวนกวาง ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สะอาด ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนโสก

หา้งศึกษา ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนกอ้ง

อดุมวทิยาคาร ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ยางค า ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนดอนหมู ต าบลนาแพง 

อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงัเวนิกดุหลม่ ต าบล

ศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นฟ้าเหลือ่ม ต าบล

หนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนหนองกงุพทิยาคม ต าบล

หนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 12,041,700                

งบลงทนุ 12,041,700                

ครุภณัฑ์ 522,200                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 186,200                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกดุหวา้ ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกดุหวา้ ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกดุหวา้ ต าบลดอนดู่ 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 6 139,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 336,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นศุภชยั ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนโนนสะอาด

หว้ยตะกัว่วทิยา ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนโนนสะอาดหว้ยตะกัว่วทิยา ต าบลดอนดู่ อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 126,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,519,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นกดุหวา้ ต าบลดอนดู่ อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,194,000                    

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

ดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 393,000                      



199 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

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

โนนสะอาดหว้ยตะกัว่วทิยา ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นศุภชยั ต าบลคึมชาด 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 702,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสะอาดหว้ยตะกัว่วทิยา ต าบลดอนดู่ อ าเภอ

หนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 346,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศุภชยั ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง แห่ง 1 356,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,675,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนน า้

พองพฒันศึกษารชัมงัคลาภเิษก  ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 5,675,000                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 107,646,000              

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 95,642,000                

งบลงทนุ 95,642,000                

ครุภณัฑ์ 1,768,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต าบลบา้นทุ่ม

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต าบล

บา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 343,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 6 132,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 25 ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต าบลบา้นทุ่ม 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 69,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 125,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต าบล

บา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต าบล

บา้นทุ่ม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต าบลบา้นทุ่ม 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต าบลบา้นทุ่ม 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จอ 1 40,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 93,873,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,205,900                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนผาขามวทิยายน ต าบลบริบูรณ์ 

อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนเปือยนอ้ยศึกษา ต าบลสระแกว้ 

อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม ต าบลบา้น

โคก อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนบงึไทรพทิยาคม ต าบลบา้นดง

 อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 380,800                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนขามแก่นนคร 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนซ ายางวทิยายน ต าบลซ ายาง 

อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 380,800                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 79,577,500                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 6,980,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบวัใหญ่พทิยาคม ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั หลงั 1 6,345,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นลานวทิยาคม ต าบลหนิ

ต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 6,822,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนเหลา่ใหญ่นาขา่วทิยาคม 

ต าบลนาขา่ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ

 ขอนแก่น ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนหนองสองหอ้งวทิยา 

ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนหนองสองหอ้งวทิยา 

ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนชนบทศึกษา ต าบล

ชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนมญัจาศึกษา ต าบลกดุ

เคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นไผ่ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนพล ต าบลลอมคอม 

อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) โรงเรียน

หนองสองหอ้งวทิยา  ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั หลงั 1 7,245,500                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 17,741,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม  

ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 16,181,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,742,400                    

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนไตรคามวทิยา 

ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนสา

วะถพีทิยาสรรพ ์ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนนาจานศึกษา 

ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนอบุลรตันพ์ทิยา

คม ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนกดุ

ขอนแก่นวทิยาคม ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนเวยีง

วงกตวทิยาคม ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,347,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนครขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอปุถมัภ ์ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูเวยีงวทิยาคม ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั แห่ง 1 447,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ต าบลพระลบั 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกู่ทองพทิยาลยั ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้พองศึกษา ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนล าน า้พอง ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเวยีงนครวทิยาคม ต าบลหนองกงุธนสาร อ าเภอภู แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกสพีทิยาสรรพ ์ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมโพนเพก็ ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่พทิยาคม ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูผาม่าน ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเทพศิรินทร ์ขอนแก่น ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสนัติพฒันกจิวทิยา ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนน แห่ง 1 200,000                      



202 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าแคนวทิยาคม ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนป่าหวายวทิยายน ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองเสาเลา้วทิยาคาร ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงมนัพทิยาคม ต าบลสะอาด อ าเภอน า้พอง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพลพฒันศึกษา ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงบงัวทิยายน ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมตลาดใหญ่วทิยา ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชารฐัวทิยาเสริม ต าบลบา้นโตน้ อ าเภอพระยนื แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนม่วงหวานพฒันศึกษา ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสะอาดวทิยาคาร ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองขามพทิยาคม ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขวัเรียงศึกษา ต าบลขวัเรียง อ าเภอชมุแพ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแวงนอ้ยศึกษา ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวงนอ้ย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขอนแก่นวทิยาลยั ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่ศึกษา ต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแวงใหญ่วทิยาคม ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแฮดศึกษา ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชารฐัพฒันาการ ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนฝางวทิยายน ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุแพวทิยายน ต าบลไชยสอ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 12,004,000                

งบลงทนุ 12,004,000                

ครุภณัฑ์ 12,004,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,004,000                   
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเวยีงนคร

วทิยาคม ต าบลหนองกงุธนสาร อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นไผ่

พทิยาคม ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนาจาน

ศึกษา ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทุ่งใหญ่

รตันศึกษา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่านางแนว

วทิยายน ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโนนสะอาด

วทิยาคาร ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนแก่นนคร

วทิยาลยั 2 ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโนนขา่วทิยา

 ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนค าแคน

วทิยาคม ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนศรีหนอง

กาววทิยา ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโคกนางาม

พทิยาสรรพ ์ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพงั

ทุยพฒันศึกษา ต าบลพงัทุย อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองเสา

เลา้วทิยาคาร ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนซ ายาง

วทิยายน ต าบลซ ายาง อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนชมุแพ

พทิยาคม ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองตาไก ้

ศึกษา ต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นไผ่

ศึกษา ต าบลหวัหนอง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนผาขาม

วทิยายน ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสนัติพฒัน

กจิวทิยา ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภออ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพลพฒัน

ศึกษา ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 26,404,900                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 2,853,400                 

งบลงทนุ 2,853,400                 

ครุภณัฑ์ 2,853,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 146,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น

 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น ต าบลศิลา 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 4 34,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 328,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 47,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนศรี

สงัวาลยข์อนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 125,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น ตวั 2 27,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 861,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น ต าบลศิลา 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 2 17,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร(์ประถมศึกษา) 

โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีสงัวาลยข์อนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 600,200                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 72,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 6 72,000                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 31,300                        

รายการระดบัที1่: กบไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 6,900                         

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 366,500                   
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งบลงทนุ 366,500                   

ครุภณัฑ์ 366,500                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 324,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์ศูนย์

การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต

การศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ตู ้ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 9 

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เตา 2 26,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 42,500                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 12,785,000                

งบลงทนุ 12,785,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,785,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,498,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง / 32 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 380,800                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย โรงเรียนศรีสงัวาลย์

ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 3,118,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,074,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,210,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 5,843,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 9 

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,367,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,001,500                    

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ใตด้นิ ค.ส.ล. ขนาดความจ ุ120 ลบ.ม. (ตวัถงั

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ถงั 1 383,100                      

รายการระดบัที1่: เสาธง สูง 12 เมตร โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เสา 1 76,100                        

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ถงั 1 542,300                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 10,400,000                

งบอดุหนุน 10,400,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,400,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 10,400,000                   

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 16,593,700                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 16,349,700                

งบลงทนุ 16,349,700                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,349,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,745,700                    

รายการระดบัที1่: หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์50 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 7,745,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,868,500                    

รายการระดบัที1่: โรงอาบน า้เพือ่คนพกิาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์50 

ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 570,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงซกัผา้และอาบน า้หญงิ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์50 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงหุงตม้และประกอบอาหาร โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์50 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,089,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์50 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารพยาบาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์50 ต าบล

โนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,074,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,352,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์50 ต าบล

โนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 4,352,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 383,100                      

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็น า้ใตด้นิ ค.ส.ล. ขนาดความจ ุ120 ลบ.ม. (ตวัถงั

โผลเ่หนือระดบัดนิ 0.50 เมตร) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์50 ต าบลโนน

สมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ถงั 1 383,100                      

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 244,000                   

งบลงทนุ 244,000                   

ครุภณัฑ์ 244,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 244,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

50 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร(์ประถมศึกษา) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์50 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดั ชดุ 1 180,000                      

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 2,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนชมุแพศึกษา  ต าบล

หนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 1,751,000                 

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 1,751,000                 

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 1,751,000                 

งบด าเนินงาน 1,751,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,751,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,751,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2,162,000                 
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โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 2,162,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 448,000                   

งบด าเนินงาน 448,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 448,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 448,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 60,000                     

งบด าเนินงาน 60,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 60,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,654,000                 

งบด าเนินงาน 1,654,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,654,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,654,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 407,495,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 333,773,100              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 295,973,100              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 143,684,400              

งบอดุหนุน 143,684,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 143,684,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 143,684,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 27,496,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 6,324,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 12,373,200                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 13,060,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 84,430,500                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 152,288,700              

งบอดุหนุน 152,288,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 152,288,700                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 152,288,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 14,938,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,435,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 6,722,100                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 7,095,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 120,097,400                 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 37,800,000                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 37,800,000                

งบลงทนุ 37,800,000                

ครุภณัฑ์ 9,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องยนตลู์กสูบอากาศยาน  วทิยาลยัการอาชพี

ขอนแก่น ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่างอากาศยาน  วทิยาลยัการอาชพีขอนแก่น 

ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสถานีทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 

12 สถานี  วทิยาลยัการอาชพีขอนแก่น ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดั ชดุ 1 5,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 28,600,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเกบ็อากาศยานพรอ้มหอ้งปฏบิตัิการช่างอากาศยาน

 วทิยาลยัการอาชพีขอนแก่น{{LF}}ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดั หลงั 1 28,600,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 73,721,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 41,836,500                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 41,836,500                

งบลงทนุ 41,836,500                

ครุภณัฑ์ 19,114,200                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตไ์ม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบ

กระบะเหลก็ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยขีอนแก่น ต าบลกดุเคา้ อ าเภอ

มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 17,194,200                   

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวงจรอเิลก็ทรอนิกสม์ลัติมเีดยีแบบเมนบอรด์

ชนิดมอีอสซโิลสโคป 4 แชลแนลเชือ่มต่อผ่านแท็ปเลต็และคอมพวิเตอร ์  

วทิยาลยัการอาชพีกระนวน ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์ชือ่มพรอ้มชดุเชือ่มชนิด CMT วทิยาลยัการ

อาชพีขอนแก่น ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์ชือ่มพรอ้มชดุเชือ่มชนิด CMT วทิยาลยัเทคนิค

ชมุแพ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการเขยีนแอพพลเิคชัน่แอนดรอยดพ์รอ้มโมดูล

 ZigBee แบบเมนบอรผ์่านแท็ปเลต็  วทิยาลยัการอาชพีบา้นไผ่ ต าบล

หนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอรด์ชนิดมอีนาลอ๊กโวลต/์

แอมป์มเิตอรจ์ริงในตวัพรอ้มแผงโมดูลไม่นอ้ยกวา่ 11 ชนิด   วทิยาลยัการ

อาชพีพล ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานช่างกลโรงงานพรอ้มโปรแกรม 

CAD/CAM 3 axis เมนูภาษาไทยและภาษาองักฤษ  วทิยาลยัการอาชพี

หนองเรือ ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการหอ้งพกัมาตรฐาน  วทิยาลยัเทคนิคน า้พอง 

ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 14 2,664,200                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,722,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,807,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัการอาชพีหนอง

เรือ ต าบลโนนทนั อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 8,807,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,915,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   วทิยาลยัการอาชพีพล ต าบลโนนขา่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 13,915,300                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 28,485,400                

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 28,485,400                

งบลงทนุ 28,485,400                
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ครุภณัฑ์ 1,100,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครื่องยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์ 

วทิยาลยัเทคนิคนครขอนแก่น ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 1,100,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,385,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,385,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์วทิยาลยัเทคนิคนครขอนแก่น 

ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 6,382,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการโรงแรม พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 3,500 ตาราง

เมตร  วทิยาลยัเทคนิคนครขอนแก่น   ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงขอนแก่น หลงั 1 21,003,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,400,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,400,000                 

งบลงทนุ 3,400,000                 

ครุภณัฑ์ 3,400,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ือ่การสอนประจ าหอ้งเรียน  วทิยาลยัอาชวีศึกษา

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 12 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะแบบตัง้พื้นขนาด 25 มม. พรอ้มอปุกรณ์   

วทิยาลยัเทคนิคขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเลือ่ยกลขนาด 350 มม.  วทิยาลยัเทคนิคขอนแก่น

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 150,000                      

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 53,333,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 53,333,100                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 53,333,100                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 53,333,100                

งบอดุหนุน 53,333,100                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,195,000                    

รายการระดบัที1่: กระดานอเนกประสงคแ์บบเลือ่นสไลด ์วทิยาเขตขอนแก่น

  ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 14 350,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่คอย  วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ีอ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 5 47,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 104,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็เอกสาร วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ีอ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชัน้ 40 306,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้เกบ็เอกสารขนาดใหญ่ วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกสี

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชัน้ 20 380,000                      

รายการระดบัที1่: ตูส้  าหรบัจดัเกบ็เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ แบบที่ 3 

(ขนาด 42 U) วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ตู ้ 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 20 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊บรรยายพรอ้มเกา้อี้ วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 14 140,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เรียนพรอ้มเกา้อี้  วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 420 1,974,000                    
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รายการระดบัที1่: ผา้ม่านประจ าหอ้งเรียน วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ี

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 40 128,000                      

รายการระดบัที1่: ผา้ม่านประจ าหอ้งส านกังาน วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบล

โคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 27 175,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Swicth) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 วทิยาเขตขอนแก่น  ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 115,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,138,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารเรียนรวม วทิยาเขตขอนแก่น ต าบลโคก

ส ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 15,461,100                   

รายการระดบัที1่: ระบบสาธารณูปโภค วทิยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกส ี 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 5,177,000                    

รายการระดบัที1่: ศูนยก์ารเรียนรูพ้ระพทุธศาสนาและสารสนเทศอนิโดจนี 

วทิยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 28,500,000                   

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 905,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 905,700                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 905,700                   

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 905,700                   

งบอดุหนุน 905,700                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 905,700                      

รายการระดบัที1่: เสาไฟโซลา่เซลล ์วทิยาเขตอสีาน ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตน้ 10 400,000                      

รายการระดบัที1่: ป้อมยามส าเร็จรูป วทิยาเขตอสีาน ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 3 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยบ์ริการวชิาการ วทิยาเขตอสีาน ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 220,700                      

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 68,272,900                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 68,272,900                

โครงการพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 68,272,900                

การพฒันาและผลติก าลงัคนของประเทศ เพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 68,272,900                

งบรายจ่ายอื่น 68,272,900                

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑก์ารส ารวจเพือ่ตรวจสอบต าแหน่งของรางใน

งานขนส่งทางราง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบการซมึผ่านและคุณสมบตัิหมอนคอนกรีตอดั

แรง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 995,000                      

รายการระดบัที1่:  ชดุฝึกทดสอบการวดัอตัราการไหล ความดนั พลงังาน

ของน า้ แบบจ าลอง การไหลของน า้ใน{{LF}}ระบบราง ดว้ย COMPACT 

MULTI PUMP  TEST  SET, Inverter Speed Control  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการควบคุมซเีควนซแ์ละพแีอลซใีนรถไฟ ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการอเิลก็ทรอนิกสก์ าลงัระบบขบัเคลือ่นและ

เบรคไฟฟ้า ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,790,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวงจรไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการวดัคุม

พื้นฐานระบบขนส่งทางราง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 1,790,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเพือ่การส่งจ่ายและ

การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัอตุสาหกรรมขนส่งทางราง ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบแรงดนัอมิพลัสส์  าหรบัรางและโบกี้รถไฟฟ้า 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครือขา่ยคอมพวิเตอรส์กาดา้อาณตัิ

สญัญาณและระบบอตัโนมตัิเบื้องตน้ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 1,699,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเครื่องจกัรกลไฟฟ้าส าหรบัระบบขนส่งทาง

ราง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัวเิคราะหอ์ณุหภูมขิองระบบลอ้เลือ่นรถไฟ

(Rolling Stock gearbox disk brake and wheels) ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,205,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการโบกี้รถไฟ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการระบบประแจสบัราง ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องรบัสญัญาณดาวเทยีมเพือ่การส ารวจ

ต าแหน่งของรางในการขนส่งทางราง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบก าลงัรบัน า้หนกัโครงสรา้งงานระบบราง ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวดัและบนัทกึค่าน า้หนกักระท า การเคลือ่นตวั 

และความเร่ง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,541,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบคุณสมบตัิการรบัน า้หนกับรรทุก การ

ทรุดตวั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,421,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทดสอบคุณสมบตัิทางกลของหมอนราง

รถไฟคอนกรีตอดัแรง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,995,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการประตูและขอพ่วงรถไฟ ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบอาณตัิสญัญาณรถไฟส าหรบัการทดสอบระบบ

ขนส่งทางราง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความลา้ของหมอนรางรถไฟ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบรอยรา้วและรอยเชือ่ม ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,439,900                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัและควบคุมสญัญาณข ัน้สูง ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวดัเมือ่ยลา้ของพนกังานขบัรถไฟ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,349,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสถานีรถไฟจ าลอง ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,467,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการควบคุมความเร็วมอเตอรล์ากจูงไฟฟ้า

กระแสตรงและมอเตอรล์ากจูงไฟฟ้ากระแสสลบัของรถไฟ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเซน็เซอรส์  าหรบัระบบขนส่งทางราง ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,700,000                    

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 5,963,532,200            

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 276,788,000              

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 94,556,900                
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สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง

ประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 94,556,900                

งบอดุหนุน 94,556,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 94,556,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โครงการ 116 94,556,900                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 85,020,800                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 85,020,800                

งบอดุหนุน 85,020,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 85,020,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ โครงการ 165 85,020,800                   

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 97,210,300                

สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 97,210,300                

งบอดุหนุน 97,210,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 97,210,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัน่คง

ทางเศรษฐกจิ โครงการ 33 97,210,300                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 21,080,700                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 21,080,700                

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 21,080,700                

งบอดุหนุน 21,080,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 21,080,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 21,080,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,344,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 1,659,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 1,696,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 11,492,000                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 2,888,800                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 743,577,200              

โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 91,200,000                

เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 91,200,000                

งบอดุหนุน 91,200,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 91,200,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 0 91,200,000                   

โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 23,472,000                

เร่งรดัจดัการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 23,472,000                

งบอดุหนุน 23,472,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,472,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 0 23,472,000                   

โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั 8,000,000                 

การพฒันาศกัยภาพทนัตบคุลากร 8,000,000                 

งบอดุหนุน 8,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก 4 8,000,000                    

โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 27,700,000                

เร่งรดัการผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน 27,700,000                

งบอดุหนุน 27,700,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 27,700,000                   

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้น 0 15,200,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้นทนัต 0 12,500,000                   

โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 593,205,200              

 จดัใหม้กีารรกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาวจิยั 593,205,200              

งบอดุหนุน 593,205,200              

ค่าตอบแทน 152,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 152,500                      

ค่าใชส้อย 1,264,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,163,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,800                      

ค่าวสัดุ 17,380,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุเวชภณัฑ์ 0 17,380,800                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 84,772,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องระงบัปวดที่เสน้ประสาทดว้ยคลืน่วทิย ุ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้สมองดว้ยคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าเพือ่รกัษา

ผูป่้วยโรคระบบประสาท ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดหิ้ว

ถอื ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 2 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดคลืน่วทิยทุี่มรีะบบควบคุมอณุหภูมทิี่ใชใ้น

การผ่าตดัพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งทาง

ศลัยกรรมระบบทางเดนิปสัสาวะ ชนิดสทีี่ประมวลภาพดว้ยระบบฟูลลี่

ดจิติอล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัทางศลัยกรรมตกแต่งพรอ้ม

โปรแกรมช่วยวเิคราะหเ์สน้เลอืดและมรีะบบน าวถิช่ีวยเหลอืการผ่าตดัใน

ระดบัสูง  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 17,968,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องสลายเน้ือเยือ่ดว้ยคลืน่ความถีเ่หนือเสยีง ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ด ีและตบัอ่อนชนิดวดีี

ทศัน ์(ERCP) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัและติดตามความเร็วการไหลเวยีนของเลอืดใน

สมองดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดักระดูกสนัหลงัแบบแผลเลก็ ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวด ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 4 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรบัผ่าตดัทางสูตินรีเวช ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องตรวจวเิคราะหร์ะบบการขบัถา่ยปสัสาวะ แบบ Air

 Charge พรอ้มเครื่องตรวจและรกัษาภาวะปสัสาวะเลด็ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 3,650,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องจี้และตดัดว้ยคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าความถีสู่ง ระบบ 

Ferromagnetic ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุกลอ้งส่องตรวจหู คอ จมูก ระบบวดีทีศัน ์ชนิด

รายละเอยีดภาพสูง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: สวา่นเจาะกระดูกชนิดเปลีย่นหวัต่อได ้(Compact Air 

Drive II) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 3 3,717,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยแ์บบ ซ-ีอารม์ ชนิดเคลือ่นที่ได ้ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 11,997,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 434,635,800                 

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยบ์ริการการแพทยช์ ัน้เลศิ โรงพยาบาลศรี

นครินทร ์คณะแพทยศ์าสตร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั รายการ 1 434,635,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการปฏบิตัิการทางการแพทย์ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบุคลากรทาง

การแพทยเ์พือ่รองรบัผูสู้งวยั 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจดัต ัง้สถาบนัวจิยัและ

บริการดา้นออทสิซมึ 0 15,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 17,527,500                

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 17,527,500                

ด าเนินการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูเ้กษตรกร 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการชมุชนเกษตรอนิทรียย์คุ 0 10,000,000                   

ด าเนินงานโครงการตามปรชัญาแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 7,527,500                 

งบอดุหนุน 7,527,500                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,527,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการแกไ้ขปญัหาความยากจน

ตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 0 7,527,500                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 4,385,702,500            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 4,385,702,500            

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั กจิกรรมสนบัสนุนจดัการเรียนการสอน 4,385,702,500            

งบบคุลากร 390,782,200              

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 390,782,200                 

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 432 231,104,300                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 245 25,377,600                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ  ของขา้ราชการ อตัรา 245 25,377,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 214 26,049,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 214 26,049,600                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) อตัรา 360 108,250,700                 

งบอดุหนุน 3,994,920,300            

เงนิเดอืน 3,909,233,800               

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 5786 2,747,193,200               

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 822 93,556,800                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ  ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 822 93,556,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ส าหรบัขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพเป็นพนกังาน อตัรา 0 910,299,800                 

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 34 3,657,600                    
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รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ส าหรบั

ขา้ราชการที่เปลีย่นสภาพเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 34 3,657,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 34 3,657,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่

ไม่มวีาระส าหรบัขา้ราชการที่เปลีย่นสภาพเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 34 3,657,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 822 78,607,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งทางวชิาการ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 822 78,607,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทวชิาชพีเฉพาะและเชีย่วชาญ อตัรา 565 28,524,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนเงนิประจ าต าแหน่งประเภทวชิาชพี

เฉพาะและเชีย่วชาญเฉพาะ อตัรา 865 43,737,600                   

ค่าจา้งช ัว่คราว 6,148,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 19 6,148,800                    

ค่าตอบแทน 79,366,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 0 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 104 18,393,600                   

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ  ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 104 9,196,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนเงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มี

วาระ   ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 104 9,196,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,905,600                    

รายการระดบัที1่:  ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 0 51,090,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร 0 216,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ อตัรา 0 4,881,500                    

ค่าใชส้อย 171,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุุนประกนัสงัคม 0 171,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 518,856,300              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 41,633,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 41,633,200                

งบอดุหนุน 41,633,200                

ค่าตอบแทน 3,647,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 3,647,600                    

ค่าใชส้อย 1,621,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 732,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 889,100                      

ค่าวสัดุ 26,106,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุการศึกษา 0 26,106,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,258,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการศึกษาส าหรบันกัศึกษาทนัต 0 4,408,000                    

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการด าเนินงานคณะทนัต 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการศึกษาส าหรบันกัศึกษาเภสชั 0 3,850,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 427,137,200              

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 347,033,000              

งบอดุหนุน 347,033,000              

ค่าตอบแทน 2,297,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 2,297,400                    

ค่าใชส้อย 66,418,500                   
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 64,139,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,279,300                    

ค่าสาธารณูปโภค 135,428,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 4,721,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 130,706,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,615,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสฐีานถงึวงเวยีนสนามกฬีากลาง ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกัหอสมดุ  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 35,615,100                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 83,274,000                   

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนพฒันางานเลี้ยงสตัวท์ดลองเพือ่งานทาง

วทิยาศาสตรใ์หเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล 0 1,691,900                    

รายการระดบัที1่: อดุหนุนค่าใชจ่้ายการสรา้งนวตักรรมองคค์วามรูเ้พือ่ผลติ

นวตักรรมและบณัฑติยคุไทยแลนด ์4.0 0 81,582,100                   

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 80,104,200                

งบอดุหนุน 80,104,200                

ค่าตอบแทน 3,009,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 3,009,700                    

ค่าใชส้อย 995,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 995,400                      

ค่าวสัดุ 34,467,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุการศึกษา 0 34,467,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,440,300                   

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงระบบสุขาภบิาล หอ้งน า้ช ัน้ 2 อาคาร SC01 

และชัน้ 2-5 อาคาร SC04 คณะวทิยาศาสตร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 1,315,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร EN 09 ตึกโครงเหลก็  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 20,124,400                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,191,800                   

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 0 20,191,800                   

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 31,437,900                

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 27,437,900                

งบอดุหนุน 27,437,900                

ค่าตอบแทน 146,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 146,400                      

ค่าใชส้อย 291,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 176,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 115,200                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 27,000,000                   

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนฟ้ืนฟู

ความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 0 20,000,000                   

ด าเนินการชนัสูตรพลกิศพ 4,000,000                 

งบอดุหนุน 4,000,000                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายส าหรบัการชนัสูตรพลกิศพ 0 4,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 16,488,300                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 16,488,300                

งบอดุหนุน 16,488,300                

ค่าตอบแทน 1,166,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,166,800                    

ค่าใชส้อย 437,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 153,000                      

รายการระดบัที1่:  ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 284,800                      

ค่าวสัดุ 9,011,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุการศึกษา 0 9,011,600                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,872,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายทุนเรียนดดีา้นมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร์ 0 635,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการจดัการศึกษาพเิศษ 0 5,236,500                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,159,700                 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,159,700                 

งบอดุหนุน 2,159,700                 

ค่าตอบแทน 15,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 15,300                        

ค่าใชส้อย 54,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 54,400                        

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,090,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 2,090,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 432,439,200               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 244,252,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 207,229,600              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 12,712,000                

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 12,712,000                

งบลงทนุ 12,712,000                

ครุภณัฑ์ 12,712,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,712,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงบา้นเกิ้ง โรงพยาบาลบา้นไผ่ ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงบา้นเกิ้ง โรงพยาบาลบา้นไผ่ ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงบา้นเกิ้ง โรงพยาบาลบา้นไผ่ ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชนบา้นเกิ้ง 

โรงพยาบาลบา้นไผ่ ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอ

มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 920,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลท่าศาลา ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าแคน ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเพก็ ต าบลโพนเพก็ อ าเภอมญัจาคีรี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอ

น า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง 

จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัใหญ่

 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเหลา่ใหญ่ ต าบลบา้นขาม อ าเภอน า้ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองหวา้ ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบวัใหญ่ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลา ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 920,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลา ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลา ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเขยีด ต าบลหนองเขยีด 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเขยีด ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเขยีด ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองเขยีด ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเขยีด ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองเขยีด ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนองเขยีด ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

เขยีด ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนหนั ต าบลโนนหนั อ าเภอชมุแพ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหนองทุ่ม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชมุ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเขยีด ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองเขยีด ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองเขยีด ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์

จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง

 ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 120,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัชยั ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้

พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัชยั ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

วงัชยั ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัชยั ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ากระเสริม ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน า้ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกงุ ต าบลหนองกงุ อ าเภอน า้พอง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระลบั ต าบลพระลบั อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพระลบั ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระลบั ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลบา้นฝาง 

อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 920,000                      

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 36,200,000                

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 36,200,000                

งบลงทนุ 36,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,200,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,200,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก 5 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกระนวน 

ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 36,200,000                   

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 815,500                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 815,500                   

งบลงทนุ 815,500                   

ครุภณัฑ์ 815,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 300,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกเจาะขอ้เขา่ส าหรบั Aspiration ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ตวั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจภายใน ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 200,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 515,500                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ส าหรบังานวจิยั ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจอประสาทตาทางออ้มชนิดมองสองตา ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 105,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์(Doptone) ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้

คลนิิกโรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจชนิด 12 lead ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ เครื่อง 1 60,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 136,808,800              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 136,808,800              

งบลงทนุ 136,808,800              

ครุภณัฑ์ 67,038,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 12,996,000                   

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลพล 

ต าบลพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลแวงนอ้ย 

ต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลอบุลรตัน ์

ต าบลเขือ่นอบุลรตัน ์อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลชนบท 

ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (CAB) พรอ้มหลงัคาไฟ

เบอรก์ลาสหรือเหลก็ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดูนสาด ต าบลดูนสาด คนั 1 749,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (CAB) พรอ้มหลงัคาไฟ

เบอรก์ลาสหรือเหลก็ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเปือยใหญ่ ต าบล คนั 1 749,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (CAB) พรอ้มหลงัคาไฟ

เบอรก์ลาสหรือเหลก็ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าศาลา ต าบลท่า คนั 1 749,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลหนองเรือ

 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั (CAB) พรอ้มหลงัคาไฟ

เบอรก์ลาสหรือเหลก็ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนทอง ต าบลโนน คนั 1 749,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 47,480,000                   

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทล 

โรงพยาบาลสริินธร จงัหวดัขอนแก่น ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนผ์่าตดัฟนั โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น กลอ้ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมความรอ้นเยน็ของเลอืดใชก้บัเครื่องหวัใจ

และปอดเทยีมระบบอตัโนมตัิ โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมความรอ้นเยน็ของเลอืดใชก้บัเครื่องหวัใจ

และปอดเทยีมระบบอตัโนมตัิ โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาดว้ยความเยน็ พรอ้มเครื่องติดตามการท างาน

ของคลืน่สมอง โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 ลติร 

โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ระดบั

ความคมชดัสูง 3 หวัตรวจ โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายโดยใชก้ระบอกฉีด 

โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอลชนิดชดุรบั

ภาพแฟลตพาแนลไรส้าย โรงพยาบาลชมุแพ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ เครื่อง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุใหอ้ากาศผสมออกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสูง 

โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เตียง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 ลติร 

โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัขนาดใหญ่(MAJOR SET) 

โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 850 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงสีเ่หลีย่ม ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลสริินธร จงัหวดัขอนแก่น ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 6 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปเคลือ่นที่แบบซอีารม์ก าลงัไม่

นอ้ยกวา่ 2.2 kw โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกระนวน ต าบลหนองโก 

อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 3,610,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลแวงนอ้ย ต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลโนนศิลา ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ต าบลโคกโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธิ์ไชย เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลหนองนาค า ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนองนาค า จงัหวดั เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลเวยีงเก่า ต าบลเวยีงเก่า  อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดั เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจตาส่วนหนา้ โรงพยาบาลน า้พอง ต าบลน า้พอง

 อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 3 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัในโพรงจมูกดว้ยระบบ ตดั ปัน่ ดูด 

โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจทางเดนิน า้ดชีนิดวดีทิศัน ์โรงพยาบาลชมุ

แพ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เตียง 1 1,760,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิดสามไกปรบัดว้ยไฟฟ้าราวปีกนกพรอ้ม

เบาะและเสาน า้เกลอื โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง เตียง 9 495,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,550,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลชมุแพ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 3,550,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ตูผ้สมยาเคมบี  าบดัแบบพื้นฐาน โรงพยาบาลสริินธร 

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 1,300,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 1,712,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสริินธร 

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 4 1,712,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,770,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,611,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนศิลา 

ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองเรือ 

ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเวยีง 

ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 9,870,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,785,000                   
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รายการระดบัที1่: อาคารต่อเติมผูป่้วยนอกขนาด 10 เตียง (แผนกทนัตก

รรมการยภาพบ าบดั และบริหาร) เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 534 ตารางเมตร โรงพยาบาลสชีมพู ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู หลงั 1 9,187,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค ์(แบบแพทยแ์ผน

ไทย/จติเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 

773 ตารางเมตร โรงพยาบาลบา้นฝาง ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง หลงั 1 12,673,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัคนไข ้298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,924,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,374,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารคลงัยาและเวชภณัฑ ์เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 1,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลบา้นไผ่ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 14,587,300                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-โรงครวั-ซกัฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลซ าสูง ต าบลกระนวน อ าเภอ

ซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 1,786,700                    

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 20,693,300                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 20,693,300                

งบลงทนุ 20,693,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,693,300                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,693,300                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลบา้นไผ่ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 10,693,300                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลเปือยนอ้ย ต าบลเปือยนอ้ย

 อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 10,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,539,300                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 4,539,300                 

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,539,300                 

งบด าเนินงาน 1,579,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,579,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 179,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 900,000                      

งบลงทนุ 2,960,000                 

ครุภณัฑ์ 2,960,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,760,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลแวงนอ้ย ต าบลละหานนา อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลบา้นไผ่ ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 1 920,000                      
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 200,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่านาง

แนว ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

น า้ใส ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หวา้ ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสุข 

ต าบลศรีสุข อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 32,483,900                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 7,260,100                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 7,260,100                 

งบลงทนุ 7,260,100                 

ครุภณัฑ์ 1,400,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 380,000                      

รายการระดบัที1่: กระดานอเิลก็ทรอนิกส ์วทิยาลยัการสาธารณสุขสริินธร 

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 380,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 620,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการพยาบาลข ัน้พื้นฐาน วทิยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี ขอนแก่น ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 2 620,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิ ขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 360 ลติร วทิยาลยัการสาธารณสุขสริินธร จงัหวดัขอนแก่น 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 400,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,860,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,860,100                    

รายการระดบัที1่: ถนนและลาน คสล. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแก่น ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 5,860,100                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 25,223,800                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 25,223,800                

งบลงทนุ 25,223,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,223,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,223,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เป็นอาคาร คสล. 5 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,644 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 25,223,800                   

กรมการแพทย์ 130,441,500              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 4,737,000                 

โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยา และสารเสพตดิไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 4,737,000                 

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ 4,737,000                 

งบลงทนุ 4,737,000                 

ครุภณัฑ์ 4,737,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 575,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั คนั 1 575,000                      
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ครุภณัฑก์ารแพทย์ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยชนิด 3 ไก (ระบบไฟฟ้า) ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เตียง 10 600,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 3,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กโิลวตัต ์ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 3,350,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 212,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊สูบน า้ประปา ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 30 แรงมา้ 

ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 212,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 125,704,500              

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 125,704,500              

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 125,704,500              

งบลงทนุ 125,704,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 125,704,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 125,704,500                 

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 32 หน่วย ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 31,139,000                   

รายการระดบัที1่: ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพทางการแพทยภู์มภิาค ต าบลโนน

สมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 94,565,500                   

กรมควบคุมโรค 7,800,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 3,931,600                 

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค และภยั

สุขภาพ 3,931,600                 

พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 3,931,600                 

งบลงทนุ 3,931,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,931,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,931,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งระบบปฏบิตัิการสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนงาน

ตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่

 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 3,931,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,868,700                 

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 3,868,700                 

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 3,341,100                 

งบลงทนุ 3,341,100                 

ครุภณัฑ์ 2,988,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,700,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Electric Generator) ส านกังาน

ป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 1,700,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 353,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 353,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือนส าหรบัจดัวางเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 353,100                      

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 527,600                   

งบลงทนุ 527,600                   

ครุภณัฑ์ 527,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 527,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 

จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังาน

ป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น เครื่อง 3 9,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 7 จงัหวดัขอนแก่น ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 3 27,000                        

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 22,500,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 22,500,000                

โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรค

เพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ 22,500,000                

ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงั

พยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ 22,500,000                

งบลงทนุ 22,500,000                

ครุภณัฑ์ 13,800,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,300,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธภิาพสูง : 

HPLC-UV,Photo DA  (High Performance Liquid Chromatograph :

 Ultraviolet detector and Photo Diode Array detector)  ต าบลศิลา 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอนิดกัทฟี คปัเปิล พลาสมา-โออเีอส 

(ICP-OES){{LF}}(Inductive Coupled Plasma-Optical Emission 

Spectrometer)  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 4,300,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองไฟฉุกเฉิน   ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 5,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงอาคารศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ที่ 7 

ขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น งาน 1 8,700,000                    

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 1,243,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,243,600                 

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 1,243,600                 

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 1,178,600                 

งบลงทนุ 1,178,600                 

ครุภณัฑ์ 313,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 256,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 7 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี สถาบนัพฒันานวตักรรม

ดา้นระบบบริการสุขภาพภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น  ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 4 188,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เครื่องมอืดา้นวศิวกรรมการแพทย ์ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง ตู ้ 6 36,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งดจิติอล ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 

จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตวั 1 30,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 140 บาร ์

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: สวา่นมอืไฟฟ้า แบบใชแ้บตเตอรี่ ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 7 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น ชดุ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: ไขควงไฟฟ้า แบบใชแ้บตเตอรี่ ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 7 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั ชดุ 1 8,000                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 865,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 865,200                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาส านกังาน ส านกังานสนบัสนุนบริการ

สุขภาพ เขต 7 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั หลงั 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างาน ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 7 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หอ้ง 4 435,200                      

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 65,000                     

งบลงทนุ 65,000                     

ครุภณัฑ์ 65,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิดLED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 7

 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย ส านกังานสนบัสนุน

บริการสุขภาพ เขต 7 จงัหวดัขอนแก่น  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น งาน 1 35,000                        

กรมสุขภาพจติ 6,130,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,130,700                 

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 6,130,700                 

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร ์  

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ศูนย์

สุขภาพจติที่ 7 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED 

ขาวด า ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 7  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 9,000                         

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 5,880,700                 

งบลงทนุ 5,880,700                 

ครุภณัฑ์ 5,880,700                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 590,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 40 

แรงมา้ โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 590,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,190,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรกัษาดว้ยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy 

(ECT) โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์เสริมสรา้งพฒันาการเด็กนอกอาคาร สถาบนั

สุขภาพจติเด็กและวยัรุ่น{{LF}}ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ต าบลพระลบั 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 1,890,700                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี สถาบนัสุขภาพจติเด็ก

และวยัรุ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น คนั 1 2,100,000                    

กรมอนามยั 20,070,300                
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 20,070,300                

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 20,070,300                

พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 20,070,300                

งบลงทนุ 20,070,300                

ครุภณัฑ์ 7,508,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,016,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 5 143,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทียูี ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 36,200                        

รายการระดบัที1่: ตูส้าขาโทรศพัท ์(ขนาด 24 สายนอก 408 สายใน) ศูนย์

อนามยัที่ 7 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 804,500                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,192,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง 4 มติิ 

ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ลูว่ ิง่ไฟฟ้า ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 4 1,192,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูก้  าจดัไอสารเคม ีศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ตู ้ 1 300,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,562,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,240,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 9,240,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,321,700                    

รายการระดบัที1่: ทาสอีาคารภายนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์

อนามยัที่ 7 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น งาน 1 601,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุกลุม่งานพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั งาน 1 100,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารฟิตเนส ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น งาน 1 1,062,000                    

รายการระดบัที1่: ต่อเติมหอ้งน า้เด็ก อาคารส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั  

ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั หลงั 1 626,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุ ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น งาน 1 299,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งสมดุ ศูนยอ์นามยัที่ 7 ขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น งาน 1 633,000                      

กระทรวงอตุสำหกรรม 21,411,000                

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 144,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 144,000                   

ก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนการประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม 144,000                   
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การก ากบัดูแล และถา่ยทอดเทคโนโลยสีถานประกอบธุรกจิอตุสาหกรรม 144,000                   

งบลงทนุ 144,000                   

ครุภณัฑ์ 144,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 144,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็หมนุเวยีน  ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 1 144,000                      

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 21,267,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 20,770,000                

โครงการส่งเสริมการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรไปสู่สนิคา้ชนิดใหมต่ามศกัยภาพ

พื้นที่ 20,770,000                

เพิม่ศกัยภาพอตุสาหกรรมแปรรูปเกษตรของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้สู่การ

แขง่ขนัระดบัสากล 20,770,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,770,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป 0 20,770,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 497,000                   

การสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 497,000                   

สนบัสนุนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 497,000                   

งบลงทนุ 497,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 497,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 497,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 5  ต าบลส าราญ อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น งาน 1 497,000                      

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 169,130,100               

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 26,796,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 26,796,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 24,796,000                

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 24,796,000                

งบอดุหนุน 24,796,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 24,796,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัศรีจนัทร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดัธาตุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 4,520,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพฒันสลีา ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสหีานาท ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เหนือส าโรง ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 466,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นหวัหนอง ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกษามคม  ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัมงคล ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 233,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามคัคีประชาวาส ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแท่นศิลา ต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีสะอาด ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสวา่ง ต าบลวงัแสง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าศรีชมชืน่ (ธ) ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งวงษ ์ต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโป้งแหง้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับรม ต าบลไชยสอ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดาวเรือง ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งศรีบุญเรือง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประดู่ทอง ต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสงจนัทร ์ต าบลวงัหนิลาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวสุิทธาราม ต าบลค าคู อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งอรุณ ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสระบวั ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไพศาล ต าบลน า้พอง อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับูรพาภริมยาราม ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งแสงอรุณ ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยั ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสุธรรม ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งสุริยาเยน็ ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งโนนเพยีง ต าบลในเมอืง อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมชัฌมิวทิยาราม ต าบบา้นลาน อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวาท ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าประชมุ ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโสกม่วงสามคัคี ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีชมพู ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระบวั ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักเุวยีน (ธ) ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริทรงธรรม ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพมิลธรรมาราม ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจมุพร ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัสวาสดิ์ ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ขมุดนิ ต าบลพระบุ อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเรไร ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับ่อทอง ต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสวา่ง ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีทอง ต าบลหนองแวงนางเบา้ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธงชยั ต าบลเพก็ใหญ่ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะสะอาด (ธ) ต าบลหนองสองหอ้ง อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่ากระบอื ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวารินทร ์ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพระบาทโพธาราม ต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนเพิม่ ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งวทิยาราม ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระแกว้ ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าสุขติาราม ต าบลกดุขามแก่น อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งอรุณ ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์กลาง ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งดงเค็ง ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแกว้พวงมาลยั ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธาตุกดุกวา้ง ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนแกว้ ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งอารมณ์ ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธาราม ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัส าราญโนนแต ้ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่ายาราม ต าบลหนองตูม อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาถวนาราม ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตราชูวนาราม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นโคกสูง ต าบลในเมอืง อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทวราช ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพทุธาวาส ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทรงธรรม ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าส าราญ ต าบลซ ายาง อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสชีมพู ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีชมภู ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 56,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประทุมวนั ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ทอง ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวรรคงคา ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัตลาดหนองเรือ ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าลี ่ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพนิมติร ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรามศิริวาส ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนรงั ต าบลดอนด ัง่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพมิพลิาราม ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งสามสวน ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสมัพนัธวราราม ต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอนิทราวาส ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีพอง ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซ าขามถ า้ยาว (ธ) ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระแกว้ไชยมงคล (ธ) ต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าดอนนาโพธิ์ (ธ) ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น วดั 1 333,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 600,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 600,000                   

งบอดุหนุน 600,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัศรีบุญ

เรือง ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 600,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 1,400,000                 

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 1,400,000                 

งบอดุหนุน 1,400,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมประภสัสรวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัท่าพระหงษเ์ทศประดษิฐ ์ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวเิวกธรรมประสทิธิ์วทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัหนองแวงวทิยา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัประชาพฒันาราม ต าบลบา้นฝาง อ าเภอกระนวน จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมตราชูพทิยาคม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัตาลเรียงวทิยา ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืงขอนแก่น แห่ง 1 200,000                      
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ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 142,274,100              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 114,494,100              

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 204,500                   

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 204,500                   

งบลงทนุ 204,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 204,500                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 204,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า บก.ตชด.ภาค 2 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 204,500                      

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 114,289,600              

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 114,289,600              

งบลงทนุ 114,289,600              

ครุภณัฑ์ 93,579,600                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 764,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video 

Recorder) แบบ 16 ช่อง ภ.4 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั เครื่อง 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 ภ.4 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 700,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 92,815,600                   

รายการระดบัที1่: ระบบควบคุมการประชมุทางไกลผ่านจอภาพแบบหลายจดุ

  ภ.4  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 2,815,600                    

รายการระดบัที1่: โครงการเสริมศกัยภาพการตรวจสอบรถยนตแ์ละผูข้บัขี ่

ดว้ยชดุอปุกรณ์ตรวจจบัหมายเลขทะเบยีนรถยนตอ์ตัโนมตัิ แบบเคลือ่นที่ 

ส าหรบัใชใ้นพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ภ.4 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โครงการ 1 90,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,710,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,710,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขาสวนกวาง

 ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 20,710,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 27,780,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 27,780,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 27,780,000                

งบลงทนุ 27,780,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,780,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,780,000                   

รายการระดบัที1่: แฟลต 5 ชัน้ 30 ครอบครวั (ใตถ้นุโลง่) บก.อก.ภ.4 

ส่วนกลาง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. บก.สส.ภ.4 ต าบลในเมอืง อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัระดบั ผบก. ศฝร.ภ.4 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น หลงั 1 2,890,000                    

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 60,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 60,000                     

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 60,000                     

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั 60,000                     

งบลงทนุ 60,000                     
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ครุภณัฑ์ 60,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพม์ลัติฟงัช ัน่ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น

 จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 10 26,000                        

หน่วยงำนของศำล 50,323,300                

ส านกังานศาลยตุธิรรม 50,323,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 50,323,300                

การอ านวยความยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 50,323,300                

เสริมสรา้งระบบการบริหารส านกังาน 50,323,300                

งบรายจ่ายอื่น 50,323,300                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริตและ

ประพฤติมชิอบภาค 4 ขนาด 6 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 49,450,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารที่ท  าการศาลอาญาคดทีุจริต

และประพฤติมชิอบภาค 4 ขนาด 6 บลัลงัก ์1 หลงั พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 872,800                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 31,110,900                

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 169,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 169,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 169,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 169,200                   

งบอดุหนุน 169,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 169,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 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 าจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลในเมอืง อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีศูนยส่์งเสริมการศึกษาและการมส่ีวนร่วมของพลเมอืงที่ 8 ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เครื่อง 2 34,000                        

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 2,402,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 2,402,800                 

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 2,402,800                 

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 2,402,800                 

งบรายจ่ายอื่น 2,402,800                 
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งน า้อาคาร สตพ.7 ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,806,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างาน สตจ.ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอ

เมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 236,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถยนต ์สตพ.7 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 360,000                      

ส านกังานอยัการสูงสุด 28,538,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 28,538,900                

การอ านวยความยตุธิรรม รกัษาผลประโยชนข์องรฐั และคุม้ครองสทิธปิระชาชน 28,538,900                

งานอ านวยความยตุธิรรมทางอาญา 28,538,900                

งบรายจ่ายอื่น 28,538,900                

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานโครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการ

จงัหวดัชมุแพ พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุ แห่ง 1 587,900                      

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานอยัการจงัหวดัชมุแพ 

พรอ้มบา้นพกัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลชมุแพ อ าเภอชมุแพ จงัหวดั แห่ง 1 27,951,000                   

รฐัวิสำหกจิ 97,187,300                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 6,766,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 6,766,000                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 6,766,000                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 6,090,000                 

งบอดุหนุน 6,090,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,090,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 5900 6,090,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 676,000                   

งบอดุหนุน 676,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 676,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัขอนแก่น ไร่ 500 676,000                      

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 786,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 786,200                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 786,200                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 786,200                   

งบลงทนุ 329,700                   

ครุภณัฑ์ 329,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 329,700                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้ง CCTV IP Camera แบบกลอ้ง 4 ตวั พรอ้ม

อปุกรณ์ประกอบ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 329,700                      

งบอดุหนุน 456,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 456,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 456,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานขอนแก่น ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 220,400                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 236,100                      

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 2,495,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,495,900                 

การอนุรกัษแ์ละใหบ้ริการความรูท้างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลายทางชวีภาพ 2,495,900                 

สรา้งและพฒันาแหลง่เรียนรูท้างดา้นพชื 2,495,900                 

งบอดุหนุน 2,495,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,495,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตร ์ 0 2,495,900                    

การประปาส่วนภูมภิาค 12,961,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 12,961,000                

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 12,961,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 12,961,000                

งบลงทนุ 12,961,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,961,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,961,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้บา้นทุ่ม หมู่ 3 ต าบลบา้นทุ่ม

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ซอยมติรสมัพนัธ ์หมู่ 14 

ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 238,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ซอยเมตตา 1 ถนนกลาง

เมอืง ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 144,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ชมุชนตรงขา้มทางเขา้ บา้น

หนองโขย่ ทล.208 ท่าพระ-มหาสารคาม ต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 1,040,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ซอยสนนอ้ยร่วมใจ 1 บา้น

โนนม่วง หมู่ 3 ต าบลศิลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้บา้นโนนสงิหท์อง หมู่ 5 

ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 1,796,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้บา้นหนองกระรอก หมู่ 4 

ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 747,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ชมุชนหลงั หมู่บา้นเคหะเอื้อ

ฯ บา้นเป็ด ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 593,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้บา้นหนิต ัง้ หมู่ 10 (คุม้หลงั

โรงเรียน) บา้นโคกก่อง หมู่ 2 ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 849,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้บา้นโนนบ่อ หมู่ 4, 12 และ

 15 ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 3,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้บา้นหนองหญา้แพรก หมู่ 

11 ต าบลดอนหนั อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 3,933,000                    

องคก์ารสวนสตัว ์ 74,178,200                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,000,000                

การส่งเสริมและพฒันาสวนสตัวเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 10,000,000                

พฒันาศกัยภาพการบริการและการทอ่งเทีย่ว 10,000,000                
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งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน สวนสตัวข์อนแก่น รายการ 0 10,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 64,178,200                

โครงการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 64,178,200                

ส่งเสริมพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วภายในสวนสตัว ์ 64,178,200                

งบลงทนุ 64,178,200                

ครุภณัฑ์ 2,479,200                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์สวน

สตัวข์อนแก่น ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 492,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงตามสายค่ายพกัแรม สวนสตัวข์อนแก่น ต าบล

ค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 492,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 590,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 40 

แรงมา้ สวนสตัวข์อนแก่น ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น คนั 1 590,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 109,200                      

รายการระดบัที1่: ตู ้Kiosk ทชัสกรีน สวนสตัวข์อนแก่น ต าบลค าม่วง 

อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น ชดุ 1 109,200                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 61,699,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 25,233,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสิง่อ  านวยความสะดวกและปรบัปรุงภูมทิศัน ์

ภายในสวนสตัวข์อนแก่น ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 25,233,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 36,466,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส่วนจดัแสดงฮปิโปโปเตมสั ภายในสวนสตัว ์

ขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง ต าบลค าม่วง จงัหวดัขอนแก่น รายการ 1 36,466,000                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 511,966,800               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 161,307,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 161,307,100              

โครงการพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 73,560,700                

พฒันาคุณภาพการผลติและเพิม่มลูค่าผลผลติขา้วครบวงจร 48,571,000                

งบด าเนินงาน 10,467,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,467,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 403,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ป้าย 20 7,867,400                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงขา้วอนิทรีย ์และแปลงติดตาม

สถานการณ์การระบาดศตัรูพชื ป้าย 20 100,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถปรบัอากาศ คนั 2 100,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าชดุนิทรรศการการผลติขา้วหอมมะลิ ชดุ 20 50,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งประกอบการตรวจ

ประเมนิแปลงเบื้องตน้และการตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ ชดุ 2500 750,000                      

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ แปลง 2500 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาตรวจรบัรองมาตรฐาน Organic Thailand แปลง 500 750,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารขอ้มูลประจ าแปลง เลม่ 500 25,000                        
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารคู่มอืการตรวจรบัรองแปลงขา้ว เลม่ 500 25,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเตรียมความพรอ้มตามระบบ ICS กลุม่ 8 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาตรวจรบัรองแปลงขา้วอนิทรียป์ระเภทกลุม่ กลุม่ 8 520,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าเอกสารสรุปประเมนิผล ชดุ 0 75,400                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมารถยนตป์รบัอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 ที่น ัง่ คนั 2 72,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,197,200                    

งบลงทนุ 38,103,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,103,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,523,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาฝายล าหว้ยลกึบา้นหนองแวงโสกพระ ต าบลหนอง

แวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 9,523,000                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 24,216,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาลในพื้นที่หาน า้ยากจงัหวดัขอนแก่น ลกึ 300 แห่ง 10 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาฝายล าหว้ยลกึบา้นโคกลา่ม ต าบลหนองแวงโสก

พระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 9,216,000                    

ค่าก่อสรา้งและจดัหาแหลง่น า้ 4,364,400                    

รายการระดบัที1่: พฒันาแกม้ลงิหนองเลงิเบ็ญ พรอ้มอาคารประกอบ ต าบล

หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 4,364,400                    

โครงการพฒันาระบบตลาดกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 24,989,700                

งบด าเนินงาน 24,989,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,989,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 65,320                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,031,680                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 1 23,680,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมงานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ระดบั

นานาชาติในประเทศ ครัง้ 1 2,870,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการตลาดสนิคา้และ

บริการกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครัง้ 1 15,700,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมการแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑ์

กลุม่จงัหวดั  ในภาคใต ้ คร ัง้ 1 3,650,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมพฒันาผูป้ระกอบการดา้น

การตลาด  เพือ่พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ ครัง้ 1 1,460,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 122,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 90,000                        

โครงการพฒันาดา้นเกษตร 40,746,400                

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 40,746,400                

งบลงทนุ 40,746,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,746,400                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,746,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหว้ย

ขี้หนู ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น แห่ง 1 40,746,400                   

โครงการพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 42,000,000                

ยกระดบัผา้ไหมสู่อนุภูมภิาคลุ่มน า้โขง 25,000,000                

งบด าเนินงาน 25,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑไ์หมและ OTOP 0 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายผา้ไหมและ OTOP ใน

พื้นที่ต่างจงัหวดั 0 15,000,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงโชวแ์ฟชัน่ผา้ไหมลายอตัลกัษณ์ของ

กลุม่จงัหวดั ในพื้นที่ต่างจงัหวดั 0 8,000,000                    

พฒันาตลาดทอ่งเทีย่วและผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการทอ่งเทีย่ว 17,000,000                

งบด าเนินงาน 17,000,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 16,970,000                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานมหกรรมของดผีลติภณัฑก์ลุม่รอ้ยแก่น 0 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ ใน

หา้งสรรพสนิคา้ ณ กรุงเทพมหานคร 0 2,480,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมเชือ่มโยงและสรา้งเครือขา่ยทาง

การคา้ ในภูมภิาคต่างๆ 0 7,490,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

โครงการพฒันาดา้นสงัคม 5,000,000                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    

จงัหวดัขอนแก่น 350,659,700              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 350,659,700              

การพฒันาดา้นสงัคม 43,529,300                

ขอนแก่นเมอืงอจัฉริยะ (Khonkaen Smart City) มหานครเพือ่คนท ัง้มวล 20,000,000                

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,000,000                    

งบลงทนุ 15,000,000                

ครุภณัฑ์ 15,000,000                   

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: แอปพลเิคชัน่/เวบ็ไซต ์5 แอปพลเิคชัน่/เวบ็ไซต์ ระบบ 1 15,000,000                   

การส่งเสริมคุณภาพชวีติประชาชนสู่สงัคมทีเ่ป็นสุขอยา่งย ัง่ยนื 13,529,300                

งบด าเนินงาน 13,529,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,529,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,529,300                    

โครงการค่าใชจ่้ายบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 7,599,900                 

การอนุรกัษฟ้ื์นฟูและพฒันาแหลง่น า้เพือ่แกป้ญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ 7,599,900                 

งบด าเนินงาน 99,900                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 12,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 44,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 12,500                        
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งบลงทนุ 7,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,500,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ความลกึ 300 เมตร แห่ง 5 7,500,000                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 96,344,100                

การพฒันาศกัยภาพการผลติของผูป้ระกอบการ และยกระดบัสนิคา้ OTOP SMEs 

และผลติภณัฑช์มุชน สู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 4,833,200                 

งบด าเนินงาน 4,833,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,833,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 1,350,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,852,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,126,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 334,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 168,200                      

การส่งเสริมดา้นการตลาด 13,792,400                

งบด าเนินงาน 13,792,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,792,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 13,645,880                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 102,820                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 41,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,200                         

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบัการพฒันาเศรษฐกจิ 77,718,500                

งบลงทนุ 77,718,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,718,500                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 45,793,100                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยใหญ่พรอ้มก่อสรา้งถนนส าหรบัน า้ลน้ผ่าน 

(Wet Crossing) บา้นโคกงาม หมู่ที่ 4, 8  ต าบลโคกงาม อ าเภอบา้นฝาง 

จงัหวดัขอนแก่น ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 86,628.75 ลูกบาศกเ์มตร 

พรอ้มก่อสรา้งถนนส าหรบัน า้ลน้ผ่าน (Wet Crossing) ขนาดผวิจราจรกวา้ง แห่ง 1 6,461,000                    

รายการระดบัที1่:  ฟ้ืนฟูและปรบัปรุงหว้ยล าพงัซู ช่วงบา้นหวัฝาย บา้นหวั

ฝาย หมู่ที่ 3 ต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ปริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,757 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 740,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขดุลอกล าหว้ยยาง (ตอนบน) หมู่ที่ 5 บา้นโคกสูง

 ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น พรอ้มเกลีย่ตกแต่งคนัคู ลกึ

เฉลีย่ 2 เมตร ระยะทางขดุลอก 750 เมตร แห่ง 1 493,600                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองแหว้สาธารณประโยชน ์หมู่ที่ 3 บา้นโนน

สะอาด ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 35,670 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองออ้ บา้นท่าสวรรค ์หมู่ที่ 7 ต าบลท่าศาลา 

อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 140,000 แห่ง 1 9,556,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุขยายหว้ยขา่ บา้นหนองคอง หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 25,716 แห่ง 1 1,110,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยโจด บา้นโคกม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลขวัเรียง 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 15,120 ลูกบาศก์ แห่ง 1 499,400                      

รายการระดบัที1่:  ขดุลอกสระน า้หนองกงุ บา้นหนองกงุ หมู่ที่ 5 ต าบลเขา

สวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น พื้นที่ 24,000 ตารางเมตร แห่ง 1 820,000                      
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยทรายพรอ้มเสริมคนัทางถนนลูกรงั บา้น

โนนหวัชา้ง หมู่ที่ 13 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น มี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 31,200 ลูกบาศกเ์มตร และก่อสรา้งถนนลูกรงัผวิ

จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.20 เมตร แห่ง 1 1,356,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ต าบลคูค า 

อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น กวา้ง 65 เมตร ยาว 200 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.50 แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองผอื บา้นนาเพยีง หมู่ที่ 4  ต าบลส าราญ 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาณพื้นที่ขดุ 7,500 ตารางเมตร

 หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,250 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 552,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระหว้ยม่วง หมู่ที่ 4 บา้นหนองโพน ต าบลกดุ

ขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 738,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้แบบ มข.2527 ล าหว้ยทราย บา้นหนอง

ขี้เห็น หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น สนัฝายสูง 2 

เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 20 เมตร แห่ง 1 926,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกทุ่งพงึพดื หมู่ที่ 9 บา้นทุ่งแค ต าบลเพก็ใหญ่ 

อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 30,375 ลูกบาศก์

เมตร พรอ้มปรบัแต่งเกลีย่เรียบ แห่ง 1 1,157,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งคลองส่งน า้คาดคอนกรีตและท่อลอดเหลีย่มจาก

ล าหว้ยสามหมอไปหนองทุ่มใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธิ์ไชย

 จงัหวดัขอนแก่น มพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ ไม่นอ้ยกวา่ 9,300 ตารางเมตร แห่ง 1 4,370,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองบวัทอง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผา

ม่าน จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,560 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,128,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองโป่งน า้เค็ม บา้นโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ย

โจด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 9,800 แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยพะเนาว ์บา้นแก่ประดู่ หมู่ที่ 8 ต าบลพระ

ยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 19,500 แห่ง 1 661,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกฝายสามรอ้ยบา้นหนองกงุใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้น

เมง็ อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 39,270 

ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ จ านวน 40 ท่อ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองฆ่อง บา้นหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลนาจาน 

อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 15,435.75 แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยทุ่งบ่อช่วงบา้นหนองชมุพล หมู่ที่ 4 ไป

บา้นคึมชาด ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ขนาด

กวา้ง 18 เมตร ยาว 500 เมตร ลกึ 2 เมตร แห่ง 1 441,100                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยหนองเอีย่น (หว้ยวงัแคน) บา้นโซง่ หมู่ที่ 1

 ต าบลหว้ยแก อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 

1,580 เมตร ลกึ 2 เมตร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองสมิ หมู่ที่ 1 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวยีงเก่า 

จงัหวดัขอนแก่น มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 65,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้แบบ มข.2527 (ล าหว้ยฮอมแกว้) บา้น

แคนเหนือ หมู่ที่ 1 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น สนัฝาย

สูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร ความกวา้งของฝาย 20 เมตร แห่ง 1 899,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 31,925,400                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนาโพธิ์หมู่ที่ 2 –

 บา้นหนองบวัหมู่ที่ 10 ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นฝาง  จงัหวดัขอนแก่น มี

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 17,650 ตารางเมตร สายทาง 1 9,786,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หลงัศูนยร์าชการ บา้นหวั

ขวัหมู่ที่ 1 ต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น มพีื้นที่

คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 3,350 ตารางเมตร สายทาง 1 1,773,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั สายท่าเดื่อหมู่ที่ 12 กวา้ง 5 

เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 250 เมตร พรอ้มวางท่อซอ่มแซมถนนลูกรงั สาย

โคกสวา่ง-บา้นคอ้ หมู่ที่ 10 อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น กวา้ง 6 เมตร

หนา 0.20 เมตร ยาว 150 เมตร สายหลงัศูนยคุ์ม้ครองสวสัดภิาพเด็ก หมู่ที่ 

9 กวา้ง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 500 เมตร สายทาง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางดว้ยแอสฟลัติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) โดยวธิ ีOver Lay ถนนสายบา้นท่าศาลา ถงึบา้นดง

เค็ง (ขก.3095) ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น มพีื้นที่ลาด

ยางไม่นอ้ยกวา่ 25,480 ตารางเมตร สายทาง 1 6,610,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นโคกสูง หมู่ที่ 6

 ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น มพีื้นที่คอนกรีต

เสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 3,500 ตารางเมตร สายทาง 1 1,964,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนชาติ หมู่ที่ 

4 ต าบล โนนหนั - บา้นยอดหว้ย หมู่ที่ 8 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชมุแพ 

จงัหวดัขอนแก่น มพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 1,365 ตารางเมตร สายทาง 1 787,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นแคนเหนือ หมู่ที่ 1 

ไปบา้นแคนใต ้หมู่ที่ 3 ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น มี

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 3,250 ตารางเมตร สายทาง 1 1,879,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง บา้นวงัชยั - สรา้งแซง่ 2 หมู่ที่ 7 

ต าบลวงัชยั อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่นระยะทาง 1 กโิลเมตร กวา้ง 6 สายทาง 1 1,879,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนน หมู่ที่ 1 

ต าบลบา้นโนน เชือ่มกบับา้นหมอ้ หมู่ที่ 5 ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จงัหวดั

ขอนแก่น พื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 1,005 ตารางเมตร พรอ้มลง สายทาง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายท่าพระทราย หมู่ที่ 

11 บา้นดอนธาตุ ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ขนาด

กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร สายทาง 1 1,948,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เชือ่มต่อระหวา่งหมู่บา้น 

บา้นหนองไฮนอ้ยหมู่ที่ 11 ไปบา้นวงัยาวหมู่ที่ 5 ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนน

ศิลา จงัหวดัขอนแก่น พื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ตาราง

เมตร พรอ้มลงลูกรงัไหลท่างท ัง้ 2 ขา้ง กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 4,200,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 156,061,400              

การส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพการผลติขา้วครบวงจร 44,856,000                

งบด าเนินงาน 6,050,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,845,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 125,000                      

งบลงทนุ 38,806,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,806,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 38,806,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลศุภชยั อ าเภอหนองนาค า จงัหวดั บ่อ 10 2,880,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั บ่อ 10 2,880,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลป่าปอ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 20 5,761,200                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 15 4,320,900                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลวงัม่วง อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดั บ่อ 20 5,761,200                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล  ต าบลลอมคอม  อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 576,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั บ่อ 4 1,152,200                    
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รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลบา้นแท่น อ าเภอชนบท จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลวงัหนิ อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดั บ่อ 11 3,168,500                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดั บ่อ 2 576,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลโจดหนองแก 

อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 19 380,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลขามป้อม อ าเภอพระ

ยนื จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 12 240,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลบา้นโตน้ อ าเภอพระ

ยนื จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลหนองแวง อ าเภอ

พระยนื จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลพระยนื อ าเภอพระ

ยนื จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอ

บา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 24 480,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้น

ฝาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้น

ฝาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลหว้ยโจด อ าเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลหนองกงุใหญ่ อ าเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลหว้ยยาง อ าเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 13 260,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลโนนแดง อ าเภอโนน

ศิลา จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอ

แวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 140,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลแวงนอ้ย อ าเภอแวง

นอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลท่านางแนว อ าเภอ

แวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา   ต าบลทางขวาง อ าเภอแวง

นอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 12 240,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 23 460,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 8 160,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ

เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวน

กวาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 140,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลเปือยนอ้ย อ าเภอเปือย

นอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือย

นอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลสระแกว้ อ าเภอเปือย

นอ้ย จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 4 80,000                        
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รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี

 จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลภูเหลก็ อ าเภอบา้นไผ่ 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 20 400,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา   ต าบลขนวน อ าเภอหนองนา

ค า จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 21 420,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา   ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนอง

นาค า จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 18 360,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลบา้นดง อ าเภออบุล

รตัน ์จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลนาค า อ าเภออบุล

รตัน ์จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 120,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลขวัเรียง อ าเภอชมุแพ

 จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 120,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง

 จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลยางค า อ าเภอหนอง

เรือ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา     ต าบลบา้นผอื อ าเภอหนอง

เรือ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา    ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 9 180,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอสชีมพู 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลภูห่าน อ าเภอสชีมพู 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 8 160,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา   ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสชีมพู

 จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลบา้นโคก อ าเภอหนอง

นาค า จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้น

ฝาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 20 400,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 576,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหนองแวงนางเบา้  อ าเภอพล จงัหวดั บ่อ 2 576,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลเมอืงพล อ าเภอพล 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 12 240,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอ

โนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 9 180,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนน

ศิลา จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 8 160,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่

 จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 140,000                      
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รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวง

ใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวง

ใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลส าโรง อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 14 280,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลวงัหนิ อ าเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 11 220,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรตัน์

 จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 30 600,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลโนนพยอม  อ าเภอ

ชนบท  จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลกดุเพยีขอม อ าเภอ

ชนบท จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 11 220,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลท่าพระ  อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 7 140,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลโนนทอง อ าเภอหนอง

เรือ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 30 600,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจา

คีรี จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 10 200,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา  ต าบลหวันาค า  อ าเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน

 จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวน

กวาง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 6 120,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุสระน า้ขนาดเลก็ในไร่นา ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้น

แฮด จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 40,000                        

การพฒันาคุณภาพอาหารปลอดภยัมุง่สู่เกษตรอนิทรีย ์ 46,075,800                

งบด าเนินงาน 12,172,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,172,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 6,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 577,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 241,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 8,291,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 284,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 422,500                      

งบลงทนุ 33,903,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,903,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 33,903,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล    ต าบลทรายมูล อ าเภอน า้พอง จงัหวดั บ่อ 5 1,440,300                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล    ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั บ่อ 5 1,440,300                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล    ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั บ่อ 6 1,728,300                    
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รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล   ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวดั บ่อ 4 1,152,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล    ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดั บ่อ 5 1,440,300                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลขวัเรียง อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล    ต าบลหนองแดง อ าเภอสชีมพู จงัหวดั บ่อ 15 4,320,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จงัหวดั บ่อ 2 576,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล    ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 576,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล   ต าบลป่าหวายนัง่ อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั บ่อ 2 576,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล    ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองหอ้ง 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล    ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั บ่อ 2 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล    ต าบลโคกสูง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์    ต าบลทรายมูล 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 5 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์    ต าบลบวัเงนิ 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 5 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์    ต าบลโนนศิลา 

อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 6 2,340,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์   ต าบลโสกนกเต็น 

อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 4 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์   ต าบลนาแพง 

อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 5 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์    ต าบลขวัเรียง 

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์   ต าบลป่าหวายนัง่ 

อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 2 780,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์   ต าบลส าโรง 

อ าเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์  ต าบลหนองแดง 

อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 15 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์    ต าบลหนองแวง 

อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 2 780,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์    ต าบลศรีสุข

ส าราญ อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 2 780,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์   ต าบลบา้นดง 

อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์    ต าบลโคกสูง 

อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 390,000                      

การส่งเสริมการพฒันาอาชพีดา้นปศุสตัวใ์นจงัหวดัขอนแก่น 15,605,300                

งบด าเนินงาน 2,111,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,111,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 64,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,044,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,000                         

งบลงทนุ 13,493,500                

ครุภณัฑ์ 6,292,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 6,292,000                    

รายการระดบัที1่:  ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติยเ์คลือ่นที่ ระบบ 25 1,292,000                    



250 / 252

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02400000 จงัหวดัขอนแกน่

รายการระดบัที1่: เครื่องห ัน่สบัหญา้ เครื่อง 100 5,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,201,500                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 7,201,500                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลขวัเรียง อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 576,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลโนนฆอ้ง อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหว้ยโจด อ าเภอกระนวน จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลขามป้อม อ าเภอพระยนื จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลกา้นเหลอืง อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลดงเมอืงแอม อ าเภอเขาสวนกวาง 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 2 576,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลสระแกว้ อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั บ่อ 2 576,200                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลภูเหลก็  อ าเภอบา้นไผ่  จงัหวดั บ่อ 4 1,152,900                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลวงัเพิม่ อ าเภอสชีมพู จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 1 288,000                      

การส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเกษตรตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 34,896,300                

งบด าเนินงาน 993,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 993,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 681,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 161,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 100,000                      

งบลงทนุ 33,903,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,903,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 33,903,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลกดุธาตุ อ าเภอหนองนาค า จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหนองแปน อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั บ่อ 8 2,304,400                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล    ต าบลบวัเงนิ อ าเภอน า้พอง จงัหวดั บ่อ 5 1,440,300                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลป่าปอ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 5 1,440,300                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา 

จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 3 864,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาลต าบลหวา้ทอง อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 10 2,880,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั บ่อ 3 864,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลโนนทอง  อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั บ่อ 3 864,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลโคกงาม อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั บ่อ 7 2,016,500                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน า้พอง จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชมุแพ จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหนองบวั  อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      
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รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ต าบลกดุธาตุ อ าเภอ

หนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ต าบลหนองแปน 

อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 8 3,120,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดั บ่อ 1 288,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์    ต าบลบวัเงนิ 

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 5 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ต าบลม่วงหวาน  

อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ต าบลป่าปอ  อ าเภอ

บา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 5 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ต าบลหนองปลา

หมอ  อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 3 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ต าบลเปือยใหญ่  

อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ต าบลหวา้ทอง 

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 10 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ต าบลยางค า  

อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 3 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ต าบลโนนทอง  

อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 3 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ต าบลโนนสะอาด  

อ าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ต าบลหนองบวั  

อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ต าบลป่ามะนาว  

อ าเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบสูบน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ ต าบลโคกงาม  

อ าเภอบา้นฝาง  จงัหวดัขอนแก่น ระบบ 7 2,730,000                    

โครงการส่งเสริมและเพิม่ประสทิธภิาพพชืเศรษฐกจิและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์

สนิคา้เกษตร 14,628,000                

งบด าเนินงาน 225,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 225,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 150,000                      

งบลงทนุ 14,403,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,403,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 14,403,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลดนิด า อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 10 2,880,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลนาหวา้ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 10 2,880,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลบา้นเรือ อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น บ่อ 15 4,320,900                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลหนองกงุธนสาร อ าเภอภูเวยีง จงัหวดั บ่อ 10 2,880,600                    

รายการระดบัที1่: ขดุบ่อบาดาล ต าบลวงัม่วง อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดั บ่อ 5 1,440,300                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 47,125,000                

การเพิม่ศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัขอนแก่นเพือ่ยกระดบัสู่เมอืงทอ่งเทีย่ว

หลกั 47,125,000                

งบด าเนินงาน 42,125,000                
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ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,125,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 7,195,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 33,530,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 460,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 370,000                      

งบลงทนุ 5,000,000                 

ครุภณัฑ์ 5,000,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าป้ายประชาสมัพนัธแ์ละป้ายบอกทางแหลง่ท่องเที่ยว ป้าย 25 5,000,000                    


