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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 8,210,073,994            

จงัหวดัอดุรธานี 8,210,073,994            

ส านักนายกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 36 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลาโหม 121,671,000               

กองทพัอากาศ 38,115,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 38,115,700                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 38,115,700                

การเตรียมและใชก้ าลงั 38,115,700                

งบลงทนุ 38,115,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 38,115,700                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 38,115,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 19,000,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3080 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.23 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั งาน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3019 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.23 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั งาน 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3085 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.23 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั งาน 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3086 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.23 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั งาน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารหมายเลข 3087 (เรือนแถวพกัอาศยั

มาตรฐาน) ที่ บน.23 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั งาน 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงกองบนิ และ รร.การบนิ งาน 0 19,115,700                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลานจอด บ. หนา้ บก.บน.23 (ระยะที่ 2) 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี งาน 0 19,115,700                   

กองบญัชาการกองทพัไทย 83,555,300                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 83,555,300                

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

02410000 จงัหวดัอดุรธานี
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02410000 จงัหวดัอดุรธานี

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 83,555,300                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 18,503,300                

งบลงทนุ 18,503,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,503,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 18,503,300                   

รายการระดบัที1่: สรา้งลานคอนกรีตเสริมเหลก็ ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี กม. 1 1,508,100                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 4 985,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 8.5 1,301,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 12.5 2,070,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 2 351,000                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 7.2 1,326,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 3 578,800                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 5.4 1,126,000                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 8.3 2,045,300                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 2.4 554,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 2.1 485,400                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 4.2 1,069,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 5.3 1,059,100                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 5.8 1,048,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 5.9 1,236,600                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 4.6 773,200                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน 

จงัหวดัอดุรธานี กม. 5.65 982,100                      

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 65,052,000                

งบลงทนุ 65,052,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,052,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 64,260,000                   

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 27 5,401,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้ตื้น ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 40 1,132,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 817,900                      
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รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 974,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 1,784,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,915,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,579,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,778,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 1,812,100                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 2,390,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 1,819,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,292,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,140,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,017,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,518,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 3,881,600                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั แห่ง 1 3,115,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั แห่ง 1 2,096,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั แห่ง 1 4,858,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั แห่ง 1 2,295,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 6,257,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 2,236,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 1,729,800                    

รายการระดบัที1่: งานขดุเจาะบ่อน า้บาดาล ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 27 5,413,900                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 792,000                      

รายการระดบัที1่: งานพฒันาบ่อน า้บาดาล ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี

 จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 90 792,000                      

กระทรวงการคลงั 1,771,000                 

กรมสรรพากร 1,771,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,771,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 1,771,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 1,771,000                 

งบลงทนุ 1,771,000                 

ครุภณัฑ์ 1,771,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,771,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ คนั 1 957,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 12,282,900                

สถาบนัการพลศึกษา 12,282,900                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 5,130,000                 

โครงการพฒันาศกัยภาพนกักฬีาสู่ความเป็นเลศิ 5,130,000                 

สรา้งและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 5,130,000                 

งบลงทนุ 5,130,000                 

ครุภณัฑ์ 5,130,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,130,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้แขนส่วน

หลงั แบบกระบอกลม ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่:  เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือไหล ่แบบ

กระบอกลม ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ืออก แบบ

กระบอกลม ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน

 แบบกระบอกลม  ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือหลงัส่วนลา่ง

 แบบกระบอกลม  ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หนา้ แบบกระบอกลม  ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกความแขง็แรงและพลงัของกลา้มเน้ือตน้ขาส่วน

หลงั แบบกระบอกลม  ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดั เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสรา้งแรงดนัลม (Compressors) ต าบลหมากแขง้  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 380,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวดัอตัราการเตน้หวัใจประเภททมีแบบไรส้ายทางไกล

ตามเวลาจริง ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 750,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 7,152,900                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกฬีา และ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 7,152,900                 

จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์ 4,780,600                 

งบลงทนุ 4,780,600                 

ครุภณัฑ์ 4,780,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 119,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

 ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมไอเยน็ ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  

จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 71,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ 4 หวักอ๊ก ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืง

อดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 27,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 276,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืง

อดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 83,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี จอ 3 65,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 3 127,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,306,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  

จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุร ัว้กระโดด ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  

จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 900,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: เบาะกระโดดสูง ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  

จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายกน า้หนกั ประเภทแขง่ขนั (ส าหรบัผูช้าย)

 ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีายกน า้หนกั ประเภทแขง่ขนั (ส าหรบั

ผูห้ญงิ) ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: คานยกน า้หนกั (ส าหรบัผูช้าย) ต าบลหมากแขง้  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี อนั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: คานยกน า้หนกั (ส าหรบัผูห้ญงิ) ต าบลหมากแขง้  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี อนั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ลูว่า่ยน า้ ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดั ชดุ 1 310,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาบาสเกตบอล ต าบลหมากแขง้  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: แป้นบาสเกตบอล ( ระบบไฮดรอริค ) ต าบลหมากแขง้  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กฬีาฟตุบอล ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืง

อดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืง

อดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 52,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลหมากแขง้  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 52,500                        

จดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศาสตร์ 1,181,500                 

งบลงทนุ 1,181,500                 

ครุภณัฑ์ 1,181,500                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 425,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืง

อดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 5 104,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี จอ 5 109,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 5 212,500                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 526,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืง

อดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 526,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 230,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยสอนขยายเสยีงแบบพกพา ต าบลหมากแขง้  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงส าหรบับรรยาย ต าบลหมากแขง้  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 70,000                        

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 1,190,800                 

งบลงทนุ 1,190,800                 

ครุภณัฑ์ 1,190,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 360,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40  

แผ่นต่อนาท ีต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400x400 

จดุต่อตารางน้ิว ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืง

อดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 20,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 705,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรียน ต าบลหมากแขง้  อ าเภอเมอืง

อดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 526,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัการกระโดดสูงแบบไมห้ลา ต าบลหมากแขง้  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 179,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 105,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา งานการสอน ต าบลหมากแขง้

  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 3 105,000                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 6,057,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 4,456,800                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,320,400                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,320,400                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 1,320,400                 

งบลงทนุ 1,320,400                 

ครุภณัฑ์ 1,320,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัอดุรธานี  ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,470,100                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 2,470,100                 

พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน 2,470,100                 

งบด าเนินงาน 2,470,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,470,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการสรา้งอาชพีผูม้รีายได ้

นอ้ยและยากจนตามวถิคีวามพอเพยีง 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการนวตักรรมการพฒันา

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 1,178,900                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 312,200                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 312,200                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 7,900                      

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 7,900                      

งบลงทนุ 7,900                      

ครุภณัฑ์ 7,900                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั  ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดั

อดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 7,900                         

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 304,300                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 304,300                   

งบลงทนุ 304,300                   

ครุภณัฑ์ 204,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองหว้ยหลวง จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลเมอืงเพยี 

อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ นิคมสรา้งตนเองหว้ยหลวง 

จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  นิคมสรา้งตนเองเชยีงพณิ 

จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  นิคมสรา้งตนเองหว้ย

หลวง จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว นิคมสรา้งตนเองหว้ยหลวง 

จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 10,300                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา   นิคม

สรา้งตนเองเชยีงพณิ จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000                      
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเสาธงชาติ นิคมสรา้งตนเองเชยีงพณิ จงัหวดั

อดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 100,000                      

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 1,288,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,288,000                 

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 1,288,000                 

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 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 ์

สถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิอดุรธานี ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 752,816,900               

กรมชลประทาน 653,188,400              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 203,640,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 15,480,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 15,480,000                

งบลงทนุ 15,480,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,480,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้อ่างฯล าพนัชาดนอ้ย อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบเกบ็กกัน า้และระบบส่งน า้ อ่างฯ หว้ยตาด

ค าแคน  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ รายการ 0 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 480,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 480,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 188,160,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 188,160,000              

งบลงทนุ 188,160,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 188,160,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 188,160,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลอง 1R - LMC อ่างเกบ็น า้หนองส าโรง

 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนอ่างเกบ็น า้หนองส าโรง ต าบลหมูม่น อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 3.500 กม. รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนอ่างเกบ็น า้หนองโอน ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 2.000 กม. รายการ 0 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนอ่างเกบ็น า้โสกน า้ขาว ต าบลหนองไฮ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 2.700 กม. รายการ 0 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนอ่างเกบ็น า้หนองตาไก ้ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 5.770 กม. รายการ 0 15,600,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนอ่างเกบ็น า้หว้ยริน ต าบลหนองไฮ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 2.000 กม. รายการ 0 4,600,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนอ่างเกบ็น า้กดุลงิงอ้ ต าบลบา้นตาด อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.570 กม. รายการ 0 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเลยีบอ่างเกบ็น า้กดุลงิงอ้ ต าบลนาด ีอ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.600 กม. รายการ 0 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้ทรงตอนลา่ง ต าบลน า้โสม

 อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 6.000 กม. รายการ 0 13,600,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคลองผนัน า้ที่ 1  ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.100 กม. รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลอง RMC อ่างเกบ็น า้หนองบ่อ ต าบล

บา้นยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.900 กม. รายการ 0 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในที่ท  าการฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2

 ต าบลหนองแวง อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 0.800 กม. รายการ 0 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลอง 1R-1L-RMC อ่างฯหว้ยสามพาด 

ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 0.737 กม. รายการ 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเขา้หวังานและบริเวณหวังาน อ่างฯ ล  าพนั

ชาด ต าบลหนองกงุทบัมา้ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง รายการ 0 23,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในโครงการชลประทานอดุรธานี ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 0.950 กม. รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนท านบดนิอ่างเกบ็น า้หนองบ่อ ต าบลบา้น

ยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 0.420 กม. รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนท านบดนิอ่างเกบ็น า้ล  าพนัชาดนอ้ย 

ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 0.430 กม. รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนท านบดนิและภายในบริเวณอ่างเกบ็น า้

หว้ยสามพาด ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง รายการ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางบนคนัก ัน้น า้ Route A ต าบลเชยีงแหว 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 4.980 กม. รายการ 0 17,680,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางบนคนัก ัน้น า้ Route B ต าบลเชยีงแหว 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 5.700 กม. รายการ 0 20,150,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางบนคนัก ัน้น า้ Route CA ต าบลเชยีงแหว 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.200 กม. รายการ 0 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางบนคนัก ัน้น า้ Route C ต าบลเชยีงแหว 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 5.600 กม. รายการ 0 18,380,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนท านบดนิ อ่างฯหว้ยหลวง ต าบลโคก

สะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนหวังาน อ่างเกบ็น า้ซ  าตมขาว  ต าบลทมนางาม อ าเภอ

โนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี  ระยะทาง 1.900 กม. รายการ 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 341,774,400              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 238,299,200              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 238,299,200              

งบลงทนุ 238,299,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 238,299,200                 

ค่าส ารวจออกแบบ 11,411,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าศึกษา ส ารวจ ออกแบบ งานชลประทาน ส านกังาน

ชลประทานที่ 5 จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 11,411,400                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 183,737,800                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สาย ML กม.0+950 - 1+350 พรอ้ม

อาคารประกอบ สถานีสูบน า้ P10 ต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั รายการ 0 4,800,000                    



10 / 216

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สาย MR กม.0+415 - กม.2+303 

พรอ้มอาคารประกอบ สถานีสูบน า้ P9 ต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี รายการ 0 22,656,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายเหลก็พบัไดอ่้างเกบ็น า้หว้ยสามพาด  อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 55,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารรบัน า้เขา้อ่างและคนัดนิรอบอ่างเกบ็น า้หว้ย

สามพาด ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 113,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 24,958,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาและอาคาร

ประกอบ กม. 0+040 - กม. 15+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ย

หลวง ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารหวังานและระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้กดุลงิ

งอ้ โครงการชลประทานอดุรธานี ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั รายการ 1 14,958,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 53,510,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดา้นทา้ยประตูระบายน า้กมุภวาปี  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารควบคุมบานระบาย ( Control Room )

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี 

จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ Flab Gate ในเขตฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลกมุภวา

ปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 6,300,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารรบัน า้ Flab Gate ในเขตฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลอุ่มจาน

 อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัดนิหว้ยนาโน  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมป้องกนัการกดัเซาะ.สถานีสูบน า้ จ านวน 5 

แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

กมุภวาปี ต าบลเวยีงค า  อ าเภอกมุภวาปี,  จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคาร.สถานีสูบน า้ P1 ,P2 และ P3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิและอาคารประกอบ อ่างเกบ็น า้หว้ย

หลวง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 2  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองและคนัคลองส่งน า้ ฝ่าย

ส่งน า้ฯที่ 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเมอีงเพยี 

อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารประกอบ คลอง 9R - L

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั 

จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 2  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารประกอบ คลอง 1L - 

8R - L  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอ

กดุจบั จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อระบายน า้ป่า คลอง 4L - R  โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้อาคารระบายน า้ ฝ่ายส่งน า้ฯที่

 3  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเมอีงเพยี อ าเภอกดุจบั

 จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้และอาคารประกอบ คลอง 10R - 

L  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั 

จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเมอีงเพยี อ าเภอกดุจบั รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองผนัน า้ที่ 1  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Syphon คลอง RMC กม. 1+455  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม Syphon หว้ยใหญ่ คลอง LMC กม. 

28+610  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลปะโค อ าเภอกดุ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย คลองผนัน า้ที1่  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืง รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้บริเวณหวังาน เขือ่นระบายน า้

หว้ยหลวง (เดมิ)  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเมอีงเพยี

 อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงป้องกนัตลิง่ล  าหว้ยหลวงหว้ยหลวง 

กม. 181+400  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเมอีงเพยี 

อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางยู คลอง RMC เดมิ  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเมอีงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางระบายน า้ขา้งคลอง LMC  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเมอีงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิ คลอง RMC กม. 6+500

 - 7+733  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลเมอีงเพยี 

อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม โครงการตามขอ้เสนอของกลุม่ผูใ้ชน้ า้  

โครงการชลประทานอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย  โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองผนัน า้ที่ 1  โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้บา้นจ ัน่ โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้กดุลงิงอ้  โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อลอดคลองส่งน า้อ่างหว้ยน า้ทรง (ตอนบน) 

 โครงการชลประทานอดุรธานี ต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยทวน 1  โครงการชลประทานอดุรธานี

 ต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ฝายหว้ยกองส ี โครงการ

ชลประทานอดุรธานี ต าบลนาด ี   อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยทวน 2  โครงการชลประทานอดุรธานี

 ต าบลโพนสูง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 980,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างฯหว้ยถ า้ผึ้ง  โครงการ

ชลประทานอดุรธานี ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หนองตาไก ้โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมฝายหว้ยค าจ าปา  โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยทราย 2  โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้เที่ยง  โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 960,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมสะพานน า้อ่างฯหว้ยสามพาด  โครงการ

ชลประทานอดุรธานี ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้โสกน า้ขาว โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 910,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอ่างเกบ็น า้หนองส าโรง โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิเรียงบริเวณอ่างเกบ็น า้หนองส าโรงภายใน.

ส านกังานชลประทานที่ 5 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 9,200,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

ขา้งคนัดนิ Route D  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลอุ่

มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

ขา้งคนัดนิ Route E  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลแชแล

 อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

ขา้งคนัดนิ Route AA  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลพนั

ดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 4,400,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองผนัน า้ที่ 1 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา หว้ยนาโน  โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองระบายน า้

ขา้งคนัดนิ Route IA  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลกมุ

ภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 5,000,000                    

ค่าปรบัปรุงโครงการ 43,150,000                   

รายการระดบัที1่: ท่อรบัน า้ป่าล  าหว้ยหลวง กม.180+150 ต าบลเชยีงยนื 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคและอาคารประกอบอืน่ เรือน

ประทบัแรม ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองผนัน า้ที่ 1 กม. 7+800 - กม. 8+378  

ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองผนัน า้ ช่วงคลอง RMC ถงึถนนอดุร-

หนองบวัล  าภู  ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารท่อลอดหว้ยทราย คลอง LMC กม. 

3+611  ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 5,500,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารประกอบ คลอง 8R-L   ต าบลเชยีงเพง็ 

อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลงัน า้มนั โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ย

หลวง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถภายในบริเวณโครงการ  ต าบลโคก

สะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 1,500,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 103,475,200              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 55,000,000                

งบลงทนุ 55,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 55,000,000                   

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

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยกดุคา้(หว้ยม่วง) ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน 

จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นถอ่นนา

เพลนิ ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 30,000,000                   

ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่น า้ในพื้นทีร่บัน า้ 44,000,000                

งบลงทนุ 44,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 44,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองหมดั ระยะ 4 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุ

ภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 44,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 4,475,200                 

งบลงทนุ 4,475,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,475,200                    

ค่าที่ดนิ 4,475,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืส าคญัที่หลวง ส านกังาน

ชลประทานที่ 5 จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 4,475,200                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 75,000,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 75,000,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 75,000,000                

งบลงทนุ 75,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 75,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายล าปาว  (ท่าลี)่ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดั รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองบวับาน 

ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองค าบง ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั รายการ 0 5,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 32,774,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 32,774,000                

การจดัการงานชลประทาน 32,774,000                

งบลงทนุ 32,774,000                

ครุภณัฑ์ 539,000                      

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 539,000                      
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รายการระดบัที1่: ซอ่มใหญ่เครื่องจกัรเครื่องมอืดา้นบ ารุงรกัษา ส านกังาน

ชลประทานที่ 5  จงัหวดัอดุรธานี 1 คนั รายการ 0 539,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,235,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 9,390,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็หว้ยไพจานใหญ่ .

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั รายการ 0 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,890,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ ส านกังานชลประทานที่ 5 

ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั รายการ 0 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

อดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 1,300,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 16,845,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 13,795,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานชลประทาน ส านกังานชลประทานที่ 5

 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 545,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 3,570,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั รายการ 0 4,680,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโครงการชลประทานอดุรธานี ต าบลหมาก

แขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารจดัการน า้ ส านกังานชลประทานที่ 5 ต าบลหมู

ม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวา

ปี ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาหว้ย

หลวง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานอดุรธานี ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 3,050,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในอ่างเกบ็น า้หนองหาน .โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื อ่างเกบ็น า้หว้ยหลวง โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาหว้ยหลวง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั รายการ 0 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้กดุลงิงอ้ โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างฯหว้ยสามพาด .โครงการชลประทาน

อดุรธานี ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 0 400,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง.สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า จ านวน 

2 แห่ง .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษากมุภวาปี ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี รายการ 0 6,000,000                    

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   
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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 านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์อดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์อดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 20,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 20,000                     

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 20,000                     

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 20,000                     

งบลงทนุ 20,000                     

ครุภณัฑ์ 20,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        

รายการระดบัที1่: อวนตาปัม๊ขนาดตา 0.5 ซม. ยาว 50 เมตร  ต าบลหมาก

แขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ปาก 1 20,000                        

กรมปศุสตัว ์ 4,727,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัอดุรธานี ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,587,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 4,587,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 848,000                      

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 1,175,000                 

งบลงทนุ 1,175,000                 

ครุภณัฑ์ 1,175,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,175,000                    

รายการระดบัที1่: ใบมดีดนัหนา้ดนิ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        
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รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,100,000                    

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 1,448,000                 

งบลงทนุ 1,448,000                 

ครุภณัฑ์ 1,448,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบฉีดมูลสตัว ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ลติร ต าบล

เมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 600,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 1,100,000                 

งบลงทนุ 1,100,000                 

ครุภณัฑ์ 1,100,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 

แรงมา้ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,100,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 56,968,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,850,000                 

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,850,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,850,000                 

งบลงทนุ 1,850,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,850,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 2400 1,850,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,490,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 10,490,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 2,600,000                 

งบลงทนุ 2,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 300 600,000                      

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 400 2,000,000                    
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ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 7,720,000                 

งบลงทนุ 7,720,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,720,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,720,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 2600000 4,290,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 1500000 1,530,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 2200 1,900,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 170,000                   

งบลงทนุ 170,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 170,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 170,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 100 170,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,632,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,632,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,632,000                 

งบลงทนุ 1,632,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,632,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 637,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางและซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีง จงัหวดัอดุรธานี กม. 16 637,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 995,000                      

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 1000 800,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบ่อดกัตะกอน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 13 195,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 42,996,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 35,600,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 35,600,000                

งบลงทนุ 35,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,600,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 62 1,103,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 35 623,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอ้ใหญ่ อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นยวด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงดา อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาทราย อ าเภอพบิุลรกัษ ์จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบิุลรกัษ ์จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบิุลรกัษ ์จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 26 462,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาชมุแสง อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 30 534,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 23 409,400                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขา้วสาร อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 66 1,174,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโสมเยีย่ม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสรา้งแป้น อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้พ่น อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงเยน็ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนสูง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสระปลา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 25 445,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 32 569,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุทบัมา้ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 11 195,800                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ศรีส  าราญ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาด ีอ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 7 124,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 77 1,370,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 50 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 1 17,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหมากหญา้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นหนิโงม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี บ่อ 17 302,600                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 7,396,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 7,396,000                 

งบลงทนุ 7,396,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,396,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,396,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองหว้ยบง บา้นนาค า หมู่ 3 ต าบลหายโศก 

อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,796,000                    

รายการระดบัที1่: อ่างเกบ็น า้ บา้นนาด ีหมู่ 4 ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 4,600,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 4,788,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,788,000                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 4,788,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 4,788,000                 

งบลงทนุ 4,788,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,788,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอกู่

แกว้ ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอหนองววัซอ  ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววั

ซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 924,100                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 16,100                     

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 16,100                     

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 16,100                     

งบอดุหนุน 16,100                     

ครุภณัฑก์ารเกษตร 16,100                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางหว้ยปลาโดบา้นดุง 

จ ากดั ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ในการจดัหาเครื่องช ัง่ 

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,000 กโิลกรมั เครื่อง 1 16,100                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 908,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 908,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   
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งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี  คนั 1 848,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 60,000                     

งบลงทนุ 60,000                     

ครุภณัฑ์ 60,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 16,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 1,047,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,047,400                 

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 1,047,400                 

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 านกังานการปฏรูิปที่ดนิอดุรธานี ต าบล

หนองบวั  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 233,400                   

งบลงทนุ 233,400                   

ครุภณัฑ์ 233,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 233,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 15,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนองบวั

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหนองบวั 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอดุรธานี  ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอดุรธานี  ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 15,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 3 17,400                        

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 100,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 100,000                   

บริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตร 100,000                   

ด าเนินงานบริหารจดัการดา้นเศรษฐกจิการเกษตรระดบัภูมภิาค 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหลงัคาโรงจอดรถยนต ์ส านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตรที่ 3 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 100,000                      

กรมการขา้ว 986,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 986,000                   

การวจิยัและพฒันาขา้ว 986,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 986,000                   

งบลงทนุ 986,000                   

ครุภณัฑ์ 986,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 986,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 986,000                      

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 29,199,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 29,199,000                

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 29,199,000                

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 29,199,000                

งบลงทนุ 29,199,000                

ครุภณัฑ์ 29,199,000                   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 29,199,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องตรวจอากาศชัน้บนแบบเคลือ่นที่ ชนิด

ท างานอตัโนมตัิ ความถี ่1,680 MHz. ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 17,399,000                   

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลือ่นที่ ต าบล

หนองขอนกวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 11,800,000                   

กระทรวงคมนาคม 1,731,889,200            

กรมการขนส่งทางบก 18,266,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,896,200                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 16,896,200                

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 897,900                   

งบลงทนุ 897,900                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 897,900                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 897,900                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่งจงัหวดั

อดุรธานี แห่งที่ 2 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 497,900                      
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รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอหนองหาน ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 400,000                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 15,998,300                

งบลงทนุ 15,998,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,998,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,788,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ขนาด 12 หน่วย 

พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานขนส่งจงัหวดัอดุรธานี แห่งที่ 1 ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 13,788,300                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,210,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัขา้ราชการ ส านกังานขนส่ง 

สาขาอ าเภอบา้นผอื ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,210,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนอง

ไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,072,434,900            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 648,500,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 40,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน 

จ. อดุรธานี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - 

หนองบวัล  าภู ตอน 1 จ. อดุรธานี แห่ง 1 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 450,000,000              

ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 450,000,000              

งบลงทนุ 450,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 450,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 450,000,000                 

รายการระดบัที1่: ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 กบัถนนวง

แหวนรอบเมอืงอดุรธานี (ดา้นเหนือ) จ.อดุรธานี แห่ง 1 450,000,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 106,500,000              

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหวัคู จ. แห่ง 1 30,000,000                   
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ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหวัคู 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหวัคู 

ตอน 2 จ.อดุรธานี แห่ง 1 20,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 36,500,000                

งบลงทนุ 36,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,500,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 36,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2314 ตอน หนองววัซอ - กดุจบั 

จ.อดุรธานี แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหวัคู - บา้นผอื 

จ.อดุรธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2098 ตอน บา้นผอื - ขา้วสาร จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน โคกผกัหวาน - ท่ายม

 จ.อดุรธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บา้นผอื - น า้ซมึ จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเมก็ - บา้นดุง แห่ง 2 13,500,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน น า้ฆอ้ง - ศรีธาตุ จ. แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 52,000,000                

พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน า้หนกั 52,000,000                

งบลงทนุ 52,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 52,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทุก (Truck rest area) 

พรอ้มสถานีตรวจสอบน า้หนกัอดุรธานี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น า้ฆอ้ง –

 อดุรธานี จ.อดุรธานี แห่ง 1 52,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 385,942,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 20,400,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 20,400,000                

งบลงทนุ 20,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,400,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน  แขวงทางหลวงอดุรธานีที่ 1 หลงั 1 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงชยัพร  แขวงทาง

หลวงอดุรธานีที่ 1 จ.อดุรธานี หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 322,529,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 318,360,000              

งบลงทนุ 318,360,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 318,360,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 318,360,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงอดุรธานีที่ 1 กม. 590 48,960,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงอดุรธานีที่ 2 กม. 661 38,900,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหวัคู - บา้นผอื ตอน

 1 จ.อดุรธานี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเสา้ ตอน 

2 จ.อดุรธานี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อดุรธานี - น า้สวย ตอน 2 จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเมก็ - บา้นดุง ตอน

 1 จ.อดุรธานี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อดุรธานีดา้นทศิใต ้ตอน 2 จ.อดุรธานี แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อดุรธานีดา้นทศิใต ้ตอน 3 จ.อดุรธานี แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน

 1 จ.อดุรธานี แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ล าพนัชาด - บา้นผาสุก จ. แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - 

หนองบวัล  าภู ตอน 1 จ.อดุรธานี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อดุรธานีดา้นทศิใต ้ตอน 1 จ.อดุรธานี แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน

 2 จ.อดุรธานี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อดุรธานี - บา้นเพยี จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเสา้ ตอน 

1 จ.อดุรธานี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อดุรธานีดา้นทศิตะวนัออก จ.อดุรธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน น า้ซมึ - โสกกลา้ ตอน 1 

จ.อดุรธานี แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน โคกนอ้ย - นาเมอืงไทย 

ตอน 3 จ.อดุรธานี แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน โคกนอ้ย - นาเมอืงไทย 

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

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน 

โนนสะอาด - อดุรธานี จ.อดุรธานี แห่ง 1 30,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 4,169,000                 

งบลงทนุ 4,169,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,169,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 4,169,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มใหญ่สถานีตรวจสอบน า้หนกัหนองหาน (ขาออก) แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

หนองหาน (ขาออก) จ.อดุรธานี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

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

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 43,013,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 30,567,000                

งบลงทนุ 30,567,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,567,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,567,000                   
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อดุรธานี 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อดุรธานี 

ตอน 7 จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อดุรธานี 

ตอน 9 จ. อดุรธานี แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อดุรธานี - น า้สวย ตอน 2

 จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหวัคู, 

สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหวัคู - บา้นผอื, สายทางหลวง

หมายเลข 2098 ตอน บา้นผอื - ขา้วสาร, สายทางหลวงหมายเลข 2348 

ตอน บา้นผอื - น า้ซมึ, สายทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน น า้ซมึ - โสกกลา้

 และสายทางหลวงหมายเลข 2411 ตอน บา้นพลบั - หนองนกเขยีน จ. แห่ง 6 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อดุรธานีดา้นทศิตะวนัตก จ. อดุรธานี แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อดุรธานีดา้นทศิตะวนัออก ตอน 1 จ. อดุรธานี แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อดุรธานีดา้นทศิตะวนัออก ตอน 2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง

อดุรธานีดา้นทศิตะวนัออก ตอน 3 จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน อดุรธานี - หนองขาม 

และสายทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงอดุรธานีดา้น แห่ง 2 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บา้นดุง ตอน 

2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน น า้ฆอ้ง - ศรีธาตุ 

ตอน 2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 2,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วงัสามหมอ

 ตอน 2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเมก็ - บา้นดุง 

ตอน 1 จ. อดุรธานี แห่ง 1 2,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน 

ตอน 2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 10,946,900                

งบลงทนุ 10,946,900                

ครุภณัฑ์ 2,346,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. จ.อดุรธานี คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. จ.อดุรธานี เครื่อง 1 65,000                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,600,000                    
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รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและลานซกั

ลา้ง ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. จ.อดุรธานี หลงั 2 8,600,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 1,500,000                 

งบลงทนุ 1,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อดุรธานี  

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

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 37,992,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 29,292,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 29,292,000                

งบลงทนุ 29,292,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,292,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,292,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2097 ตอน นาค าไฮ - หนองแวง 

จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชยีงพณิ - 

หนองบวัล  าภู จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวยีง 

จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน บา้นเพยี - ทุ่งตาล

เลยีน ตอน 1 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2315 ตอน หนองววัซอ - อูบมงุ 

ตอน 1 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2315 ตอน หนองววัซอ - อูบมงุ 

ตอน 2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2315 ตอน หนองววัซอ - อูบมงุ 

ตอน 5 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2020 ตอน บา้นวา่น - บา้นผอื 

ตอน 1 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2020 ตอน บา้นวา่น - บา้นผอื 

ตอน 2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหวัคู 

ตอน 1 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหวัคู 

ตอน 2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหวัคู - บา้นผอื 

ตอน 1 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหวัคู - บา้นผอื 

ตอน 2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหวัคู - บา้นผอื 

ตอน 3 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหวัคู - บา้นผอื,

 สายทางหลวงหมายเลข 2098 ตอน บา้นผอื - ขา้วสาร, สายทางหลวง

หมายเลข 2348 ตอน น า้ซมึ - คีรีวงกต และสายทางหลวงหมายเลข 2376 

ตอน น า้ซมึ - โสกกลา้ จ. อดุรธานี แห่ง 5 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2097 ตอน หนองแวง - ขา้วสาร 

จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อดุรธานี - บา้นเพยี 

จ. อดุรธานี แห่ง 4 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น า้ซมึ - คีรีวงกต 

ตอน 2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น า้ซมึ - คีรีวงกต 

ตอน 3 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น า้ซมึ - คีรีวงกต 

ตอน 4 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น า้ซมึ - คีรีวงกต 

ตอน 5 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น า้ซมึ - คีรีวงกต 

ตอน 6 จ. อดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บา้นดุง ตอน 

1 จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บา้นดุง ตอน 

2 จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วงัสามหมอ

 จ. อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บา้นตอ้ง - ศรีธาตุ จ. แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2255 ตอน นาขา่ - สุมเสา้ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเสา้ จ.

 อดุรธานี แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพญ็ - สรา้งคอม จ. แห่ง 1 1,999,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 588,855,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 161,940,000              

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 142,270,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 142,270,000              

งบลงทนุ 142,270,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 142,270,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 142,270,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2 - บ.นายม อ.เมอืง จ.อดุรธานี กม. 5.2 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานสายสมัพนัธข์า้มแม่น า้สงคราม - บ.

หนองหมากแซว อ.ทุ่งฝน จ.อดุรธานี กม. 2.44 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าน า้ปาว - บ.โปร่ง อ.ศรีธาตุ จ. กม. 2.14 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2376 - บ.นาตูม อ.นายูง จ.อดุรธานี กม. 4 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.210 - บ.ดงมชียั อ.เมอืง จ.อดุรธานี กม. 2 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2263 - บ.แหลมทองพฒันา อ.กดุจบั กม. 3.5 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หลบุหวาย อ.เมอืง จ.อดุรธานี กม. 2.05 11,270,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2315 - วดัป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดยี ์

อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี กม. 2 11,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2313 - บ.หมากหญา้ อ.หนองแสง จ. กม. 2 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานรวมใจขา้มหว้ยหลวง - บ.สรา้งคอม 

(ตอนอดุรธานี) อ.สรา้งคอม จ.อดุรธานี กม. 1.4 9,000,000                    

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 10,670,000                

ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 10,670,000                

งบลงทนุ 10,670,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,670,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 10,670,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสาย จ ผงัเมอืง

รวมเมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 0 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสาย ง8 ผงั

เมอืงรวมเมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 0 7,270,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 9,000,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 9,000,000                 

งบลงทนุ 9,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย อด.2039 แยก

ทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นดอนกลอย อ.หนองหาน จ.อดุรธานี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย อด.1065 แยก

ทางหลวงหมายเลข 2 - บา้นท่ายม อ.โนนสะอาด จ.อดุรธานี แห่ง 1 5,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 13,020,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 13,020,000                

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 13,020,000                

งบลงทนุ 13,020,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,020,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,020,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.1076 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - บา้นหลบุหวาย อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.1080 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - บา้นเพญ็ อ.เพญ็ จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,884,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.4013 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2376 - บา้นนาตูม อ.นายูง จ.อดุรธานี แห่ง 2 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.1071 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2 - บา้นไชยวาน อ.ประจกัษศิ์ลปาคม จ.อดุรธานี แห่ง 2 4,236,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 348,775,700              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 19,004,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 104,000                   

งบลงทนุ 104,000                   

ครุภณัฑ์ 104,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 104,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุรธานี) ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุรธานี) ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 16,140,000                

งบลงทนุ 16,140,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,140,000                   
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ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 16,140,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยตาดใหญ่ อ.ไชยวาน จ.อดุรธานี ม. 50 6,240,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองยาง อ.หนองหาน จ.อดุรธานี ม. 30 9,900,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 2,760,600                 

งบลงทนุ 2,760,600                 

ครุภณัฑ์ 2,760,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทอดุรธานี คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 15 (อดุรธานี) 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 15 (อดุรธานี) ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,798,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาสเีสน้จราจรเทอรโ์มพลาสติก 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุรธานี) เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test

 Set ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุรธานี) เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต Compression Test

 Set แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเตรียมตวัอยา่งเหลก็เสริมเพือ่ทดสอบแรงดงึ 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุรธานี) เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่

แบบไฟฟ้า ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุรธานี) ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี ชดุ 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทอดุรธานี เครื่อง 1 138,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 316,059,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 316,059,000              

งบลงทนุ 316,059,000              

ครุภณัฑ์ 26,060,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,260,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุรธานี) คนั 1 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ส านกังานทางหลวง

ชนบทที่ 15 (อดุรธานี) คนั 1 1,980,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 22,800,000                   



34 / 216

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี คนั 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี คนั 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานเหลก็ส าเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได ้ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุรธานี) ชดุ 1 15,000,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 289,999,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 289,999,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 216

 - บา้นหนองสรา้งไพร อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 

2263 - บา้นแหลมทองพฒันา อ.บา้นผอื จ.อดุรธานี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4075 แยกทางหลวงหมายเลข 

2313 - บา้นหมากหญา้ อ.หนองแสง จ.อดุรธานี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 

2289 - บา้นแหลมทอง อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นพรประจกัษ ์อ.โนนสะอาด จ.อดุรธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นพรประจกัษ ์อ.โนนสะอาด จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.1083 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นนายม อ.เมอืง, พบูิลยร์กัษ ์จ.อดุรธานี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นออ้มกอ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 

2350 - บา้นโนนม่วง อ.กู่แกว้ จ.อดุรธานี แห่ง 1 4,820,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 

2329 - บา้นทุ่งม่วง อ.เพญ็ จ.อดุรธานี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 

2312 - บา้นโพนทนั อ.พบูิลยร์กัษ ์จ.อดุรธานี แห่ง 1 8,579,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 

2350 - บา้นกู่แกว้ อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 

2393 - บา้นศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อดุรธานี แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 

2348 - บา้นน า้โสม อ.น า้โสม จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.1054 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นหว้ยสามพาด อ.ประจกัษศิ์ลปาคม จ.อดุรธานี แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 

2266 - บา้นผาต ัง้ (ตอนอดุรธานี) อ.บา้นผอื จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 

2025 - บา้นท่าลี ่อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 

2023 - บา้นหนองเรือ อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

2348 - บา้นเท่อเลอ่ อ.บา้นผอื จ.อดุรธานี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นหวา้นใหญ่ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี แห่ง 1 9,700,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นดอนกลอย อ.หนองหาน จ.อดุรธานี แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 

2350 - บา้นโนนม่วง อ.กู่แกว้ จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 

2270 - บา้นสนัติสุข อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4064 แยกทางหลวงหมายเลข 

2393 - บา้นศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อดุรธานี แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 

2023 - บา้นหลบุหวาย อ.หนองแสง จ.อดุรธานี แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 

2023 - บา้นหลบุหวาย อ.หนองแสง จ.อดุรธานี แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4075 แยกทางหลวงหมายเลข 

2313 - บา้นหมากหญา้ อ.หนองแสง จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.1083 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นนายม อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4077 แยกทางหลวงหมายเลข 

2023 - บา้นดงกลาง (ตอนอดุรธานี) อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4085 แยกทางหลวงหมายเลข 

2318 - บา้นผกัแวน่ อ.ทุ่งฝน จ.อดุรธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นดอนม่วง อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 1 5,250,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อด.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2348 - บา้น

น า้โสม อ.น า้โสม จ.อดุรธานี กม. 2.5 15,750,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อด.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บา้น

โนนอดุม อ.หนองหาน จ.อดุรธานี กม. 1.7 11,080,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

ออ้มกอ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.4081 แยกทางหลวงหมายเลข 

2410 - บา้นนาบวั อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อด.2049 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

สามพรา้ว อ.เมอืง จ.อดุรธานี กม. 3.5 22,490,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อด.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บา้น

สรา้งคอม อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี กม. 3.9 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อด.3072 แยกทางหลวงหมายเลข 210

 - บา้นดงมชียั อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทอดุรธานี กม. 1013 36,150,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 13,712,100                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 12,085,200                

งบลงทนุ 12,085,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,085,200                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,085,200                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.2038 แยกทาง

หลวงหมายเลข 22 - บา้นหวา้นใหญ่ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.4075 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2313 - บา้นหมากหญา้ อ.หนองแสง จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.4016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2312 - บา้นโนนอดุม อ.หนองหาน จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,994,000                    
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.4002 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2096 - บา้นสรา้งคอม อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,875,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อด.3001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 216 - บา้นหนองสรา้งไพร อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,875,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 4,641,200                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,626,900                 

งบลงทนุ 1,626,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,626,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,626,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 15 (อดุรธานี) แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทอดุรธานี แห่ง 1 1,126,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 65,120,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,520,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 9,520,000                 

งบลงทนุ 9,520,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,520,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,520,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อด.

4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2348 - บา้นน า้โสม อ.น า้โสม จ.อดุรธานี แห่ง 2 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อด.

4056 แยกทางหลวงหมายเลข 2350 - บา้นโนนม่วง อ.กู่แกว้ จ.อดุรธานี แห่ง 2 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อด.

4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2270 - บา้นสนัติสุข อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี แห่ง 3 4,080,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 36,100,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 36,100,000                

งบลงทนุ 36,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,100,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 36,100,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

2049 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นสามพรา้ว อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

3072 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บา้นดงมชียั อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บา้นสรา้งคอม อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2376 - บา้นนาตูม อ.นายูง จ.อดุรธานี แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บา้นโนนอดุม อ.หนองหาน จ.อดุรธานี แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2393 - บา้นโนนม่วง อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2289 - บา้นแหลมทอง อ.วงัสามหมอ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2266 - บา้นผาต ัง้ (ตอนอดุรธานี) อ.บา้นผอื แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4042 แยกทางหลวงหมายเลข 2023 - บา้นหนองเรือ อ.วงัสามหมอ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4050 แยกทางหลวงหมายเลข 2315 - วดัป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดยี ์อ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2350 - บา้นกู่แกว้ อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4064 แยกทางหลวงหมายเลข 2393 - บา้นศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อดุรธานี แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4066 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บา้นโพนทนั อ.พบูิลยร์กัษ ์จ.อดุรธานี แห่ง 2 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย อด.

4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2270 - บา้นสนัติสุข อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี แห่ง 1 1,900,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 10,000,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 10,000,000                

งบลงทนุ 10,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย อด.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2314 - บา้นหว้ยเดื่อ (ตอนอดุรธานี) อ.หนองววัซอ จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย อด.4081 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2410 - บา้นนาบวั อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 1 5,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 9,500,000                 

ปรบัปรุงบริเวณยา่นชมุชน 9,500,000                 

งบลงทนุ 9,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: บริเวณยา่นชมุชน ถนนสาย อด.4081 แยกทางหลวง

หมายเลข 2410 - บา้นนาบวั อ.เมอืง จ.อดุรธานี แห่ง 1 9,500,000                    

ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 15,800,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 15,800,000                

โครงการโครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถ

เชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 15,800,000                

ศึกษาแผนแมบ่ทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมอืงอดุรธานี 15,800,000                

งบลงทนุ 15,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,800,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 15,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งศึกษาแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะใน

เขตเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เรื่อง 1 15,800,000                   

กรมทา่อากาศยาน 36,531,700                

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 10,100,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานทา่อากาศยาน 10,100,000                

ปรบัปรุงมาตรฐานทา่อากาศยาน 10,100,000                

งบลงทนุ 10,100,000                

ครุภณัฑ์ 10,100,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 10,100,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View 

X-Ray ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานอดุรธานี 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัหาและติดต ัง้เครื่องยนตก์ าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA

 พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 5,100,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 26,431,700                

การพฒันาทา่อากาศยาน 26,431,700                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 26,431,700                

งบลงทนุ 26,431,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,431,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,431,700                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จ านวน 2 หลงั (24 

ยูนิต) ท่าอากาศยานอดุรธานี ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั แห่ง 1 15,431,700                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานซอ่มปรบัปรุงทางขบั ท่าอากาศยานอดุรธานี ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนภายในท่าอากาศยานอดุรธานี ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 7,000,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 276,398,300               

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 10,996,900                

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 9  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งน า้และวดัอตัราการไหลของน า้อตัโนมตัิ 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 9  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึค่าระดบัน า้แบบต่อเน่ือง ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 9  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 9,496,900                 

ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,496,900                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,496,900                 

งบลงทนุ 9,496,900                 

ครุภณัฑ์ 9,496,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังาน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 9,464,500                    
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รายการระดบัที1่: ตูบ้่มบโีอด ี(BOD) อณุหภูม ิ20 องศาเซลเซยีส ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 9  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 583,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่อง Digital Buret ม ีSafety valve ส านกังาน

สิง่แวดลอ้มภาคที่ 9  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่แบบตัง้โตะ๊ ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 9  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสโีดยเทคนิค ADMI ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่

 9  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 511,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุประกอบเครื่องสกดัน า้มนัและไขมนั (grease&oil) 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 9  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหส์ารแบบอตัโนมตัิ (Auto Analyser) 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 9  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั เครื่อง 1 3,599,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ครงสรา้งสารอนัตรายแบบภาคสนาม 

ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่ 9  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั เครื่อง 1 3,531,000                    

กรมทรพัยากรน า้ 137,782,800              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 115,128,400              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 113,000,000              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 113,000,000              

งบลงทนุ 113,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,000,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 113,000,000                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองบ่อ  บา้นโนนสวรรค ์หมู่ที่ 7 

 ต าบลหนองไผ่  อ าเภอหนองหาน  จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองควายด า ช่วง2  บา้นเชยีงยนื 

 ต าบลเชยีงยนื  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยเมก็ ช่วง 2  บา้นนาม่วง หมู่ที่ 8

  ต าบลนาบวั  อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูทางน า้หว้ยซดี  บา้นหนองกอง หมู่ที่ 2  

ต าบลบา้นคอ้  อ าเภอบา้นผอื  จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองอเีลงิ  บา้นนาเยยี หมู่ที่ 6  

ต าบลเชยีงยนื  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้หนองหูลงิ  บา้นดงบงั หมู่ที่ 2  

ต าบลหนองสระปลา  อ าเภอหนองหาน  จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ล  าหว้ยดานวงัดนิแดง  หมู่ที่ 1, 9  

ต าบลนาทราย  อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยดาน  บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 8  

ต าบลนาทราย  อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 25,000,000                   

โครงการพฒันากลไกองคก์รบริหารจดัการน า้ทกุระดบั 2,128,400                 

พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้ทกุลุ่มน า้ 2,128,400                 

งบรายจ่ายอื่น 2,128,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้โขง 

(ส่วนที่ 2) ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 1,100,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุม่น า้โขง 

(ส่วนที่ 3) ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 1,027,500                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 22,654,400                

การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 13,259,000                

พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 4,759,000                 

งบลงทนุ 4,759,000                 

ครุภณัฑ์ 4,759,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต พรอ้มอปุกรณ์ 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืชดุเจาะส ารวจดนิแบบหมนุเจาะ พรอ้มอปุกรณ์

ทดสอบ  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 1,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,859,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเกบ็ตะกอนแขวนลอย ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3

  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 99,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดักระแสน า้แบบลูกถว้ย ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 1,760,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารและพฒันาสมรรถนะบคุลากรดา้นน า้ 8,500,000                 

งบลงทนุ 8,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารบา้นพกัขา้ราชการ  ส านกังานทรพัยากรน า้

ภาค 3 (2 หลงั)  บา้นพรสวรรค ์ ต าบลหนองนาค า  อ าเภอเมอืง  จงัหวดั แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารบา้นพกัขา้ราชการ เรือนแถว 4 หอ้ง  

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3 (2 หลงั)  บา้นพรสวรรค ์ ต าบลหนองนาค า  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารส านกังานศูนยส์ ารวจอทุกวทิยาที่ 9 

(อดุรธานี)  บา้นพรสวรรค ์ ต าบลหนองนาค า  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,500,000                    

การปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 9,395,400                 

ปรบัปรุงซอ่มแซม และบ ารุงรกัษาแหลง่น า้ 9,395,400                 

งบลงทนุ 9,395,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,395,400                    

ค่าส ารวจออกแบบ 5,250,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าส ารวจออกแบบ ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

  ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 70 5,250,000                    

ค่าควบคุมงาน 4,145,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงาน ที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 47 4,145,400                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 66,104,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 35,000,000                

โครงการจดัซื้อเครื่องจกัรขดุเจาะบอ่น า้ขนาดใหญ่ระดบัตื้นพรอ้มอปุกรณ์ 35,000,000                

จดัซื้อครุภณัฑส์ ารวจ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ครุภณัฑ์ 35,000,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องจกัรขดุเจาะบ่อน า้ขนาดใหญ่ระดบัตื้นพรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 35,000,000                   
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 29,003,000                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 11,677,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนร่มเกลา้ 2  หมู่ที่ 7 

ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนเชยีงเพง็วทิยา  หมู่ที่ 3

 ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 8,847,000                 

งบลงทนุ 8,847,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,847,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 8,847,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นดงใหญ่ หมู่ที่ 16 

ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโคกมุ่นเหลา่สวรรค์

 หมู่ที่ 3 ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนชมุพลนาคลงั หมู่ที่ 7 

ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองไฮโนนส าราญ

 หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโพนเลาโพนทอง 

หมู่ที่ 7 ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนกมุภวาปีพทิยาสรรค ์

หมู่ที่ 19 ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นดอนนางค า หมู่ที่ 1

 ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโชคเจริญ หมู่ที่ - 

ต าบลสามคัคี อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นสรา้งแป้น หมู่ที่ 2 

ต าบลสรา้งแป้น อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 14,446,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 5,007,000                 

งบลงทนุ 5,007,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,007,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,007,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเชยีงเพง็ กลุม่ 1 หมู่ที่ 3

 ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเชยีงเพง็ กลุม่ 2 หมู่ที่ 3

 ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นยางชมุ  หมู่ที่ 13 ต าบล

เชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโสมสวรรค ์ หมู่ที่ 2 

ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นดงบงั  หมู่ที่ 3 ต าบล

โนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นมชียั  หมู่ที่ 8 ต าบล

บา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนสะอาด  หมู่ที่ 6 

ต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาลอ้มนอ้ย กลุม่ 1 หมู่

ที่ 6 ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาลอ้มนอ้ย กลุม่ 2 หมู่

ที่ 6 ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนดู่  หมู่ที่ 5 ต าบล

โนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนทอง  หมู่ที่ 6 ต าบล

โนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองแวง  หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาทรายศรีวไิล  หมู่ที่ 9

 ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองกงุ  หมู่ที่ 8 

ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นป่ากา้ว  หมู่ที่ 12 ต าบล

ผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 9,439,000                 

งบลงทนุ 9,439,000                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,439,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,439,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นยางชมุ หมู่ที1่3 ต าบลเชยีงเพง็ 

อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโพธิ์ หมู่ที3่ ต าบลปะโค อ าเภอกดุ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโคกสวา่ง หมู่ที6่ ต าบลปะโค แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาตอ้ง หมู่ที5่ ต าบลนายูง อ าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นป่ากา้ว หมู่ที6่ ต าบลผกัตบ อ าเภอ

หนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 2,880,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 2,880,000                 

งบลงทนุ 2,880,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,880,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงยวด หมู่ที่ 9 ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นจดัสรรปนัน า้ใจ หมู่ที่ 10 ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงมะกรูด หมู่ที่ 7 ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองไผ่ค า หมู่ที่ 12 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนอดุม หมู่ที่ 8 ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนสมิมา หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นจนัทร ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเหลา่หลวงใต ้หมู่ที่ 8 ต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองแซงนอ้ย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นออ้มแกว้ หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นศรีเชยีงใหม่ หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,101,000                 

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 2,101,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 2,101,000                 
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งบลงทนุ 2,101,000                 

ครุภณัฑ์ 1,655,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 367,000                      

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter) ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลหนองนาค า อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 90,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 446,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 446,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งร ัว้ส านกัทรพัยากรน า้บาดาล เขต 10 ต าบล

หนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 446,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 24,343,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 19,000                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 19,000                     

งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้ 19,000                     

งบลงทนุ 19,000                     

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้เเขง็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 19,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,970,100                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 2,370,100                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 2,012,000                 

งบลงทนุ 2,012,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,012,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,012,000                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอดุรธานี กโิลเมตร 50 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 450 1,755,000                    

โครงการส ารวจและจดัท าขอ้มลูพชืสมนุไพร 95,300                     

งบลงทนุ 95,300                     

ครุภณัฑ์ 95,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 31,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 19,300                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 262,800                   

งบลงทนุ 262,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 262,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 262,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 2 160,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอดุรธานี กโิลเมตร 20 102,800                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 600,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอดุรธานี ระวาง 100 600,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 12,723,100                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 12,723,100                

สรา้งเครือขา่ยราษฎรพทิกัษป่์า (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 8,600,000                 

งบด าเนินงาน 4,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,600,000                    

งบอดุหนุน 4,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรพทิกัษป่์า หมู่บา้น 0 4,000,000                    

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 285,100                   

งบอดุหนุน 100,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัอดุรธานี 0 100,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัอดุรธานี 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 3,838,000                 

งบด าเนินงาน 116,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2 116,400                      

งบลงทนุ 2,971,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,971,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,971,600                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอดุรธานี กโิลเมตร 40 205,600                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 120000 600,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 300 1,050,000                    
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รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 280000 812,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 40000 304,000                      

งบอดุหนุน 250,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัอดุรธานี หมู่บา้น 5 250,000                      

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัอดุรธานี หมู่บา้น 5 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,631,500                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 8,631,500                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 5,441,500                 

งบลงทนุ 5,441,500                 

ครุภณัฑ์ 1,888,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 38,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,553,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 526,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการวนอทุยานภูพระบาทบวับก 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 179,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 1 ครอบครวั จ านวน 

3 หลงั วนอทุยานวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 194,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 วน

อทุยานวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 152,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,027,500                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอดุรธานี กโิลเมตร 577 2,965,800                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัอดุรธานี กโิลเมตร 12 61,700                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 2,033,200                 

งบลงทนุ 2,033,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,033,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,033,200                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 550 561,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 345 169,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 600 282,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 318 222,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 550 561,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 250 237,500                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,156,800                 

งบลงทนุ 1,156,800                 

ครุภณัฑ์ 1,156,800                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,156,800                    
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) แบบที่ 1 จงัหวดั เครื่อง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 9 135,000                      

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 5 15,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน จงัหวดั เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 15 115,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 26 98,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 20 50,000                        

กรมป่าไม ้ 37,170,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 23,913,400                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 4,458,600                 

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 4,458,600                 

งบลงทนุ 4,458,600                 

ครุภณัฑ์ 252,500                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 252,500                      

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีจงัหวดัอดุรธานี คนั 5 252,500                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,206,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,949,100                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศูนยส่์งเสริมการควบคุมไฟป่า จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,949,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอดุรธานี กโิลเมตร 50 257,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 19,454,800                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 12,442,600                

งบลงทนุ 12,442,600                

ครุภณัฑ์ 3,961,300                    

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) จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 829,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 108,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

 วตัต ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต ์25 

วตัต ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 320,700                      

รายการระดบัที1่: อากาศยานไรค้นขบัหลายใบพดั (Multi Rotors) จงัหวดั ชดุ 1 270,700                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,703,600                    

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,481,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,416,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการของหน่วยป้องกนัรกัษาป่า แห่ง 2 1,416,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,550,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานหน่วยป้องกนัรกัษาป่า จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 5 6,550,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอดุรธานี กโิลเมตร 100 514,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 1,218,000                 

งบลงทนุ 1,218,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,218,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,218,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 420000 1,218,000                    

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม 100,000                   

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัอดุรธานี หมู่บา้น 2 100,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 5,572,000                 

งบลงทนุ 402,000                   

ครุภณัฑ์ 25,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จงัหวดั เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 377,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 377,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 130000 377,000                      

งบอดุหนุน 2,170,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,170,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 1 จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 400 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 2 จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 1200 840,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 3 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมร้อบตดัฟนัยาวแก่

เกษตรกร ปีที่ 3 จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 600 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 2 จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 300 240,000                      

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัอดุรธานี หมู่บา้น 120 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัอดุรธานี หมู่บา้น 50 600,000                      

ปรบัปรุง เครื่องมอื และกลไก ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 122,200                   

งบลงทนุ 122,200                   

ครุภณัฑ์ 122,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 122,200                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 15,200                        

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 6,490,700                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,490,700                 

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,791,600                 

งบด าเนินงาน 741,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 741,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 648,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 93,600                        

งบอดุหนุน 1,050,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 21 1,050,000                    

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3,355,500                 

งบด าเนินงาน 602,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 602,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 493,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 57,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 52,400                        

งบลงทนุ 2,478,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,478,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,478,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 45000 130,500                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 500 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 30 150,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 150000 247,500                      

งบอดุหนุน 275,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 275,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 1 จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 150 225,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัอดุรธานี หมู่บา้น 1 50,000                        

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,343,600                 

งบด าเนินงาน 43,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 26,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,600                         

งบอดุหนุน 1,300,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 15 1,050,000                    

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 250,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 5 250,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,766,800                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 6,766,800                 

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) จงัหวดัอดุรธานี คนั 2 1,658,000                    

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 5,108,800                 

งบลงทนุ 5,108,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,108,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,108,800                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 777000 2,253,300                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 137000 1,041,200                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย จงัหวดัอดุรธานี กลา้ 300000 600,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอดุรธานี กโิลเมตร 12 61,700                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 1936 948,600                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 200 204,000                      

กระทรวงพลงังาน 120,000                   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 120,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 120,000                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 120,000                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 120,000                   

งบลงทนุ 120,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

บา้นโนนนาจาน ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี สถานี 1 120,000                      

กระทรวงพาณิชย์ 787,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 787,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 787,000                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 787,000                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 787,000                   

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอดุรธานี  ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 787,000                      

กระทรวงมหาดไทย 777,270,100               
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ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 11,098,100                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 338,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 338,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 338,000                   

งบรายจ่ายอื่น 338,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 338,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 9,920,100                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 9,920,100                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 5,420,100                 

งบลงทนุ 5,420,100                 

ครุภณัฑ์ 1,892,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,892,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเขต 5 จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 240,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมาก

แขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 1,153,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าครุภณัฑก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของส านกังานจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 498,100                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,528,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,528,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,528,000                    

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                     
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พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 44,981,200                

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.วงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 39,385,400                

โครงการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ด ารงธรรมอ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 38,097,400                

การบริหารงานอ าเภอ 38,097,400                

งบลงทนุ 38,097,400                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,809,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอโนนสะอาด 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 204,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้ายที่วา่การอ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 204,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,291,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 251,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 499,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 733,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 985,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 322,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถที่วา่การอ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั แห่ง 1 1,623,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยป์ฏบิตัิการรกัษาความปลอดภยัอ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 217,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั แห่ง 1 164,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 279,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 273,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,145,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,371,900                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 372,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครองอ าเภอกมุภวาปี 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 227,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครองอ าเภอทุ่งฝน 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,470,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 218,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครองจงัหวดั 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั แห่ง 1 894,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั แห่ง 1 325,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 371,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,147,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,547,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้รอบบริเวณที่วา่การอ าเภอไชยวาน จงัหวดั แห่ง 1 749,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายที่วา่การอ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 645,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ที่วา่การอ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,409,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 695,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูร ัว้ทางเขา้-ออกที่วา่การอ าเภอโนนสะอาด 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. กองรอ้ย อส.อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 347,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้รอบอาคารที่วา่การอ าเภอบา้นดุง 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 313,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอบา้นผอื จงัหวดั แห่ง 1 684,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางเทา้รอบสนามหนา้ที่วา่การอ าเภอบา้นผอื 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 877,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอบา้นผอื จงัหวดั แห่ง 1 913,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้สาธารณะขา้งกองรอ้ย อส.อ าเภอพบูิลย์

รกัษ ์จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 486,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. หนา้ที่วา่การอ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 491,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนขา้งบา้นพกันายอ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหลงัหอประชมุอ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 337,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหลงัป้ายที่วา่การอ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 290,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 373,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งป้ายที่วา่การอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 247,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้หอประชมุอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หลงัหอประชมุอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 264,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเวทอีเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงคอ์ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,307,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้รอบอาคารที่วา่การอ าเภอศรีธาตุ 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ภายในเขตที่วา่การอ าเภอศรีธาตุ 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้รอบที่วา่การอ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. ที่วา่การอ าเภอหนองหาน จงัหวดั แห่ง 1 495,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 870,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 870,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 870,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 870,000                   

งบลงทนุ 870,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 870,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 870,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงอาหารขนาด 120 ที่น ัง่ ศูนยศึ์กษาและพฒันา

ชมุชนอดุรธานี ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 364,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ศูนยศึ์กษาและพฒันา

ชมุชนอดุรธานี ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 506,000                      

กรมทีด่นิ 11,291,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,600,000                 

โครงการจดัท าแผนทีเ่พือ่รองรบัการบริหารจดัการขอ้มลูทีด่นิบนแผนทีม่าตราส่วน 

1:4,000 3,600,000                 

ยกระดบัการรงัวดัโดยวธิแีผนทีช่ ัน้หน่ึงดว้ยระบบดาวเทยีม 3,600,000                 

งบลงทนุ 3,600,000                 

ครุภณัฑ์ 3,600,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีรบัสญัญาณดาวเทยีมถาวร ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอ

บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี สถานี 1 3,600,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 7,691,900                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 7,691,900                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 2,892,900                 

งบลงทนุ 2,892,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,892,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,176,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 856,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลศรีสุทโธ

 อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 121,900                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลหนอง

หาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 179,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

เมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 597,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลศรี

ส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 420,800                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 716,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   

ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 528,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุง/ต่อเติมหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร  

 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 187,600                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,799,000                 

งบลงทนุ 4,799,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,799,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,421,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,855,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   ต าบล

เมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 566,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,378,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 999,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 379,000                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 8,974,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 8,974,000                 

มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 8,974,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 8,974,000                 

งบลงทนุ 8,974,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,974,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,974,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค 

 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 8,974,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 21,038,000                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 21,038,000                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 14,000,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนจงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงภูมทิศันช์มุชนเมอืงและสาธารณูปโภค 

บริเวณสวนสาธารณะหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 10,000,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 7,038,000                 
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พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 7,038,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,038,000                 

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 7,038,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 679,016,900              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,766,000                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,766,000                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,766,000                 

งบลงทนุ 1,766,000                 

ครุภณัฑ์ 1,766,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 442,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 20 442,000                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตู ้ 20 86,000                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตู ้ 20 110,000                      

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

อดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 40 68,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี

 จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 58,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 40 120,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,324,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 20 1,324,000                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 20 440,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 20 320,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 20 180,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ ชดุ 40 152,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 40 232,000                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 669,132,500              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 39,169,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 39,169,000                

งบอดุหนุน 39,169,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,169,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 39,169,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 32 มตร บา้นโพนงาม หมู่ที่ 4 ต าบลเพญ็ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,889,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 36 เมตร  

ยาว 62 เมตร บา้นโคกก่อง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองนกเขยีน องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร  ยาว 30 เมตร 

บา้นทุ่งพฒันา หมู่ที่ 12 ต าบลทุ่งฝน องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งฝน 

(กดุคา้) อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร  ยาว 30 เมตร 

บา้นโนนหวาย หมู่ที่ 1 ต าบลโนนหวาย เทศบาลต าบลภูผาแดง อ าเภอ

หนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 22 เมตร  

ยาว 42 เมตร  บา้นหนองเมก็ หมู่ที่ 4 ต าบลโนนหวาย เทศบาลต าบล

โนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,010,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ลานแอโรบคิ ขนาดกวา้ง 30 เมตร 

 ยาว 40 เมตร บา้นโนนเสถยีร หมู่ที่ 9 ต าบลวงัสามหมอ เทศบาลต าบล

วงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 513,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

2,704 ตารางเมตร บา้นหนองแวง หมู่ที่ 3,7 ต าบลจ าปี เทศบาลต าบล

จ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ประกอบดว้ย

{{LF}}สนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 31 เมตร ยาว 42 เมตร{{LF}}สนามบาส

เกต็บอล ขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 32 เมตร สนามวอลเลยบ์อล ขนาด

กวา้ง 11 เมตร ยาว 20 เมตร สนามตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 17 

เมตร บา้นศรีเชยีง หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นเชยีง เทศบาลต าบลบา้นเชยีง แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

 บา้นน า้ฆอ้ง หมู่ที่ 16 ต าบลพนัดอน เทศบาลต าบลพนัดอน อ าเภอกมุ

ภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,642,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย{{LF}}ลานกฬีา

อเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22 เมตร สนามเปตอง 2 คอรท์

 ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 18 เมตร บา้นกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบลกลาง

ใหญ่ เทศบาลต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,510,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ประกอบดว้ย

{{LF}}สนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 83 เมตร ยาว 120 เมตร{{LF}}สนาม

บาสเกต็บอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 38 เมตร สนาอมวอลเลย่บ์อล 

ขนาดกวา้ง 18 เมตร ยาว 25 เมตร สนามตะกรอ้ 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 

22 เมตร ยาว 24 เมตร สนามเปตอง ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 18 เมตร

 บา้นสงเปลอืย หมู่ที่ 19 ต าบลเสอเพลอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอ แห่ง 1 2,575,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 45 เมตร  ยาว 65 

เมตร  บา้นสมวไิล หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นตาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

ตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 375,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 24 เมตร 

 ยาว 40 เมตร บา้นงอย หมู่ที่ 2 ต าบลนาขา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,509,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 20 เมตร  ยาว 40 เมตร 

บา้นหนองหวัคู หมู่ที่ 9 ต าบลหนองหวัคู องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

หวัคู อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,183,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 37 เมตร  ยาว 54 เมตร 

บา้นค าดว้ง หมู่ที่ 2 ต าบลค าดว้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าดว้ง 

อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร  ยาว 42 

เมตร บา้นค าศรี หมู่ที่ 10 ต าบลศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรี แห่ง 1 2,273,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 25 เมตร  

ยาว 16 เมตร  บา้นนาไฮ หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทอง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 83 เมตร  ยาว 120 

เมตร  บา้นเหลา่คาม หมู่ที่ 17 ต าบลจ าปาโมง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

จ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 24 เมตร  

ยาว 36 เมตร  บา้นหนองหวา้  หมู่ที่ 7 เทศบาลต าบลหนองหวา้ ต าบล

หนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 24 เมตร  

ยาว 36 เมตร  บา้นเหมอืดแอ่  หมู่ที่ 3 เทศบาลต าบลปะโค ต าบลปะโค 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 25 เมตร  ยาว 45 เมตร 

 บา้นค าบง  หมู่ที่ 1 เทศบาลต าบลค าบง ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื แห่ง 1 2,992,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,997

 ตารางเมตร บา้นหนองเมก็  หมู่ที่ 13 เทศบาลต าบลหนองเมก็ ต าบล

หนองเมก็ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,980,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 63,816,200                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 7,918,000                 

งบอดุหนุน 7,918,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,918,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 7,918,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ แบบ มข 2527 ล าน า้หว้ยซมึ หมู่ที่ 

5 บา้นสวสัด ีต าบลสามคัคี กวา้ง 16 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงั

ขา้งสูง 3 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามคัคี อ าเภอน า้โสม จงัหวดั แห่ง 1 694,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองฮุง้ (ตอน 3) หมู่ที่ 5 บา้นคอน

สวรรค ์ต าบลเตาไห ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 38,400 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้บงึชวน หมู่ที่ 15 บา้นโพธิ์ตาก 

ต าบลนาพู่ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 ลูกบาศกเ์มตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ แบบ มข 2527 หมู่ที่ 5 บา้นหนอง

ตะไกเ้หนือ ต าบลหนองไผ่ กวา้ง 15 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงั

ขา้งสูง 3 เมตร เทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั แห่ง 1 597,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกแหลง่กกัเกบ็น า้สาธารณะ บงึค าออ้ หมู่ที่ 5 

บา้นหว้ยวงัปลา ต าบลศรีธาตุ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 45,300 

ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระน า้สาธารณะ หมู่ที่ 10 บา้นนาด ีต าบลนาดี

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,719.25 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลนาดี

 อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 638,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ แบบ มข 2527 ล าหว้ยค าจ าปา หมู่

ที่ 2 บา้นโนนเชยีงค า้ ต าบลหนองไผ่ กวา้ง 12 เมตร สนัฝายสูง 1.00 

เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักงุ อ าเภอ แห่ง 1 489,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 55,898,200                

งบอดุหนุน 55,898,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 55,898,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 55,898,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 บริเวณเกาะ 1 หมู่ที่ 4 บา้นหนองบงึมอ ต าบลเชยีงเพง็ ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดั แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 10 บา้นดอนเงนิ ต าบลแชแล ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 11 บา้นหนองแวงนอ้ย ต าบลแชแล ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นป่าไม ้ต าบลหนองกงุศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุ

ศรี อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,826,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 10 บา้นโนนสวรรค ์ต าบลหนองกงุศรี ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด แห่ง 1 3,713,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 17 บา้นทรายทอง ต าบลบา้นจนัทน ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

จนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,640,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นหนองหวา้ ต าบลหนองหวา้ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 5 บา้นหว้ยศิลาผาสุก ต าบลค าดว้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลค า

ดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,198,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นสามพรา้ว ต าบลสามพรา้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นวงัทอง ต าบลผาสุก ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 5 บา้นโคกกลาง ต าบลหวันาค า ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 11 บา้นค าเจริญ ต าบลหวันาค า เทศบาลต าบลหวันาค า 

อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 6 บา้นกอก ต าบลศรีธาตุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 5,074,400                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 3 บา้นทบักงุ ต าบลทบักงุ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักงุ อ าเภอ

หนองแสง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 4,880,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 7,613,600                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 7,613,600                 

งบอดุหนุน 7,613,600                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,613,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 7,613,600                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาม่วง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

สา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยสามพาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสามพาด 

อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลอุ่

มจาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนทอง

อนิทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกู่แกว้ เทศบาลต าบลกู่แกว้ อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัธาตุ

โพนเสมา เทศบาลต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทดิไท ้

องคร์าชนัย ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใหญ่ อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสงัคม

วทิยาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผงั 5 

ใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลเลยีน อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีจนั

ทราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสรา้งก่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเรียบ

ทายราม เทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

บวั เทศบาลต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริ

ชยัวราราม เทศบาลต าบลตาลเลยีน อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชยั เทศบาลต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรี เทศบาลต าบลยางชมุ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใหม่

โพนทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกดุจบั เทศบาลต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวิ

สุทธาวาส เทศบาลต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพธิ์สงา่ 

หมู่ 12 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเชยีง

แหว เทศบาลต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นสวนหม่อน เทศบาลต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเหลา่

ใหญ่ เทศบาลต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแชแล เทศบาลต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาดี

สรา้งบง องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสุก อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองผึ้ง 

เทศบาลต าบลกงพานพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสอีอ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสอีอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัใหม่สง

เปลอืย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทอง

อนิทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยเกิ้ง เทศบาลต าบลหว้ยเกิ้ง อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

หนิฮาวโนนงาม เทศบาลต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปะ

โค  เทศบาลต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหว้ยกองส ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทดิไท ้

องคร์าชนัย ์เทศบาลต าบลพนัดอน เทศบาลต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกมุภวาปี เทศบาลต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกดุ

จกิ เทศบาลต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เหลา่หมากจนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่าบ่อ

วารีรินทร ์เทศบาลต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

เรือ-เพยีปู่ เทศบาลต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

ม่วงหวาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่ากา้ว 

เทศบาลต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สุนนัทา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักษุา

วด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสาเกตุ

 เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุคา้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาชมุแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาชมุแสง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชา้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ตระการพชืผล องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีทุ่ง เทศบาลต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุข

สะอาด เทศบาลต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สวาท เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบุญ

ม ีเทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นายูง 

เทศบาลต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุเชอืม 

เทศบาลต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

วดัสมัมฎัฐมขุขาราม เทศบาลต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพทุธ

ราษฎรบ์  ารุง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

ศิลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแค อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแสง

นิมติร เทศบาลต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ

แกว้ชยัมงคล เทศบาลต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

สวรรค ์เทศบาลต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงพฒันา

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางวั อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทพ

ประทาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หยวก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โชค

อ านวย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามคัคี อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเกน็ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สาครพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอน า้โสม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชยั

มงคล  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสมเยีย่ม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

นาโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นางวั 

เทศบาลต าบลนางวั อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรี

ส าราญ เทศบาลต าบลนางวั อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ล  าดวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบุ่งแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหวัฝาย เทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทม

ป่าขา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับวัระ

พา องคก์ารบริหารส่วนต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เสาเลา้ผกัชศีรีสวสัดิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรีส  าราญ อ าเภอโนน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจอม

มะณีย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลโนนสะอาด เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิลา

อาสน ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ถอ่นนา

ลบั (หนองแวง) องคก์ารบริหารส่วนต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นกดุดู่อดุมวทิย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

สมิมา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตูม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

สะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหว้ยปลาโด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

สองหอ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิริ

วนาราม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นฝาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

ขี้เหลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

สงา่-นาด ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สุวรรณมงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สวา่ง

อารมณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืง

บา้นดุง เทศบาลเมอืงบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัผดุง

ธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเยน็ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุ

คนัธาวาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าดว้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

รตันด์  ารง องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเคารพ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนทอง 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สระแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นถอ่น 

เทศบาลต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สะอาด เทศบาลต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีวลิยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

ต าบลหนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผอื ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองหวั

คู องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวัคู อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่า

ล  าดวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค าบง

เจริญสุข เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคอ้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคอ้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสงัฆ

คณาราม เทศบาลต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง 

เทศบาลต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่ง

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคอ้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวเิศษ

สรรพคุณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลขา้วสาร อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

กลอยศรีวไิล องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาทราย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมงคล

สวสัดิ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแดง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไชยวาน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

ออง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีดง

เยน็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จอมศรี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เชยีง

หวาง-สรา้งลาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สระใคร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาคอม-

นาดอกไม ้เทศบาลต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับุญ

สวาท เทศบาลต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัม่วง

ชมุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนงาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชมุพฒันาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

นาไฮ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเพญ็ เทศบาลต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัจ าปา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ล  าดวน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีสตัตนาค องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่ง

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเตาไห องคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเหลา่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สรา้งแป้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรา้งแป้น อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัธาตุ

สวา่งโนนยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเชยีงพณิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงพณิ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

เมอืงคุณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาค า

หลวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนตูม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุลงิงอ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชยัพร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเม่น

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนงาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กลิ้งค า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตาด 

เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นตาด เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามพรา้ว

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

สามคัคี องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอี

เลยีน เทศบาลต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองนา

ค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองไผ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองตะ

ไก ้เทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองไฮ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกลาด

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่ง

แร่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

โพธวิราราม เทศบาลนครอดุรธานี อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

เทศบาล 8 เทศบาลนครอดุรธานี อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

ดอนหนั (วดัศรีโพธิ์รตันาราม) เทศบาลต าบลหนองบวั  อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองบวั เทศบาลต าบลหนองบวั  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสงัคาว

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนิคมสงเคราะห ์เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ธาตุมงัคลาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองหลอด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงหนองส าโรง เทศบาลเมอืงหนองส าโรง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีจนั

ทราราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมัพ

วนั เทศบาลต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา  เทศบาลต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นจ ัน่ เทศบาลต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงโนนสูง-น า้ค า เทศบาลเมอืงโนนสูง-น า้ค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคก

ใหญ่พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง อ าเภอวงัสามหมอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

โรงเรียนบะยาวพฒันาศึกษา เทศบาลต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นนานกชมุนาชมุพร เทศบาลต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อมัพวนั เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

หนองกงุทบัมา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุทบัมา้ อ าเภอวงัสาม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

ยาง (ศูนยแ์ยก) เทศบาลต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค าไฮ

 เทศบาลต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวงัสามหมอ เทศบาลต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลล าพนัชาด เทศบาลต าบลล าพนัชาด อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นโนนม่วง เทศบาลต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แวง เทศบาลต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนายูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยผึ้ง 

เทศบาลต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองนก

เขยีน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

คอ้-พรนิมติร เทศบาลต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ตาดทอง 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ตาดทอง 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกอก

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เชยีงดา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงดา อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนา

น า้ชุ่ม เทศบาลต าบลบา้นโคก อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สรา้งคอม

 เทศบาลต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีสรา้งคอม เทศบาลต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนิ

โงม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนิโงม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัธาตุ

ศรีส  าราญ เทศบาลต าบลบา้นยวด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์ศรี

เจริญ เทศบาลต าบลบา้นยวด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลนา

สะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะอาด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมงคล

ค าบ ารุง เทศบาลต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอดุม

ศิลป์ เทศบาลต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองแซงสรอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้พ่น อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบุญ

เรือง เทศบาลต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั

บาน  เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองออ้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โนนหวาย เทศบาลต าบลภูผาแดง (หนองออ้-โนนหวาย) อ าเภอหนองววั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัรตันา

ราม เทศบาลต าบลภูผาแดง (หนองออ้-โนนหวาย) อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

หมากหญา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมากหญา้ อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอูบมงุ

เหนือ เทศบาลต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัทุ่ง

สวา่ง เทศบาลต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับุญญ

นุสทิธิ์ เทศบาลต าบลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัไร่

สวรรค ์เทศบาลต าบลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทบักงุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

อนุบาลหนองแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัครอง

ธรรมกิาราม เทศบาลต าบลนาด ีอ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ายม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนดนิ

แดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัแสง

สวา่ง เทศบาลต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นค าออ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หมู่ 4 

บา้นหนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พงัซอ่น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นโคกทุ่งย ัง้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโพนงาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สะแบง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบ่อ

ปทัม ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ดงบากโนนสวรรค ์เทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ขาม เทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองนกทา เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สระปลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสระปลา อ าเภอหนองหาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเมก็ เทศบาลต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองลาด เทศบาลต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองหาน เทศบาลต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นกัง้โนนสะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลผกัตบ เทศบาลต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สระแกว้ เทศบาลต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีใน เทศบาลต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสรอ้ยพรา้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรอ้ยพรา้ว ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นม่วง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโสก

หมู องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 10 

อนุบาลหนูด ีเทศบาลนครอดุรธานี อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงหนองส าโรง เทศบาลเมอืงหนองส าโรง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกดุ

จบั เทศบาลต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลตาลเลยีน เทศบาลต าบลตาลเลยีน อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 35,500,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 35,500,000                

งบอดุหนุน 35,500,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 35,500,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและมูลฝอย คนั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ากวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 

กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย  เทศบาลต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ คนั 1 950,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ากวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 

กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ อ าเภอ คนั 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 33,600,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 33,600,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ากวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลเมอืงบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่

 170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ี หรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่

 170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลต าบลหนองววัซอ อ าเภอหนอง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้  ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักงุ อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุสระ อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนาค า คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากวา้ง อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสูง อ าเภอ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั คนั 1 2,400,000                    
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จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 523,033,700              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 3,512,500                 

งบอดุหนุน 3,512,500                 

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 68,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 68,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 68,000                        

รายการระดบัที3่: กลอ้งถา่ยภาพ ความละเอยีด 16 ลา้นพกิเซล สถานี

อนามยันาพู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,600                        

รายการระดบัที3่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 

4,500 ANSI Lumens สถานีอนามยันาพู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 54,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 460,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง ตวั 1 460,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตวั 1 460,000                      

รายการระดบัที3่: หุ่นจ าลองฝึกช่วยชวีติข ัน้สูงเต็มตวั แบบผูใ้หญ่ 

สถานีอนามยันาพู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ตวั 1 460,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 746,500                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 1 746,500                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 1 746,500                      

รายการระดบัที3่: เครื่องฉายแสง LED 2000 1600 W สถานีอนามยั

นาพู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที3่: หวักรอฟนั airotor สถานีอนามยันาพู่ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี อนั 4 128,000                      

รายการระดบัที3่: ยูนิตท าฟนั สถานีอนามยันาพู่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที3่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ แบบ ข สถานีอนามยั

นาพู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เตียง 5 79,000                        

รายการระดบัที3่: รถเขน็ชนิดนัง่ สถานีอนามยันาพู่ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี คนั 5 34,500                        

รายการระดบัที3่: เตียงตรวจภายใน สถานีอนามยันาพู่ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เตียง 1 20,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 48,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เครื่อง 4 48,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่อง 4 48,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องรบัส่งวทิยชุนิดมอืถอื 5 วตัต ์สถานีอนามยั

นาพู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 48,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 245,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง กลอ้ง 1 245,000                      
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รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กลอ้ง 1 245,000                      

รายการระดบัที3่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 ตา พรอ้มชดุถา่ยภาพระบบ

ดจิติอล สถานีอนามยันาพู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ กลอ้ง 1 245,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,945,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง แห่ง 1 1,945,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัที่ถา่ย

โอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 1,945,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารผูร้บับริการ รายละเอยีดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนที่ก าหนด สถานีอนามยันาพู่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 905,000                      

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งหอ้งน า้สถานีอนามยั รายละเอยีดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด สถานีอนามยันาพู่ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,040,000                    

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 471,395,000              

งบอดุหนุน 471,395,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 471,395,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 471,395,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อด.ถ. 78-002 (สายบา้นเหลา่กกเค็งไปบา้นโนนหนิลาด) บา้น

เหลา่กกเค็ง หมู่ที่ 9 - โนนหนิลาด หมู่ที่ 14  กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,800 

เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร  เทศบาลต าบล สาย 1 9,914,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.29-014  (สายถนนลมุพลวีนั)  หมู่ที่ 2 บา้นถอ่น 

กวา้ง 6.98 เมตร ยาว 685 เมตร   เทศบาลต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื สาย 1 2,073,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางเคปซลี รหสัสายทาง อด.ถ.142-03   

(สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 – บา้นโพธิ์ชยั)  หมู่ที่ 6 บา้นหว้ยแสง  

ต าบลโพธิ์ศรีส  าราญ  กวา้ง  6 เมตร ยาว 1,400  เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 1 เมตร     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรีส  าราญ อ าเภอโนน สาย 1 4,258,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ. 144-02  (สายบา้นฝาง - บา้นสุขสบาย) บา้นสุข

สบาย หมู่ที่ 12 - บา้นฝาง หมู่ที่ 9  กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,712 เมตร หนา

 0.04 เมตร  ไหลท่างลาดยางขา้งละ 0.50 เมตร  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพนสูง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 5,060,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.174-05 (สายกกคอ้ - โคกดนิแดง) หมู่ที่ 5 บา้นโนนส าราญ กวา้ง 

4 เมตร ยาว 2,490 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ  0 - 

0.50 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองออ้ อ าเภอหนองววัซอ สาย 1 5,127,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.11-048 - 

อด.ถ.11-015 สายซอยวดัหนองบงึมอ หมู่ที่ 4 - ซอยหลงัโรงเรียนชมุชน

บา้นสรา้งแป้น หมู่ที่ 1 กวา้ง 4 เมตร ยาว 287 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมไีหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้ คสล. 0.40 เมตร

 จ านวน 3 จดุ ๆละ 6 ท่อน พรอ้มบ่อพกั คสล. พรอ้มฝา จ านวน 1 บ่อ 

เทศบาลต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 603,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.137-03 สายบา้นหนัเทา หมู่ที่ 4 - บา้นกาน หมู่ที่ 2 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร เทศบาลต าบลปะโค สาย 1 6,565,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.25-001 (สายแยก อด.4056 - แยกวงัแข)้ บา้นซ าป่า

รงั หมู่ที่ 1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาล

ต าบลกู่แกว้ อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 7,545,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งเสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.100-01 (สายบา้นชา้ง - บา้นนาทม) บา้นชา้ง

 หมู่ที่ 5 - บา้นนาทม หมู่ที่ 2 จ านวน 4 ช่วง ยาวรวม 4,040 เมตร มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 28,280 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทม สาย 1 9,664,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.100-02 สายบา้นโนนสวรรค ์- วดัป่าบา้นโพธิ)์ บา้นโนนสวรรค ์

หมู่ที่ 4 - วดัป่าบา้นโพธิ์ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 6,582,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ. 155-01 สายบา้นศรีวไิล หมู่ที่ 8 - บา้นสวสัด ีหมู่ที่ 5 กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สามคัคี อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 3,325,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต  รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ. 108-11 สายบา้นนาขี้นาค หมู่ที่ 3 - บา้นหนอง

สองหอ้ง หมุ่ที่ 6 ต าบลนาไหม กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงัขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง สาย 1 3,814,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ. 127-01 (สาย ทล.2096 บา้นตาดโนนทองหลาง -

 บา้นกดุคา้) หมู่ที่ 3 บา้นโคกกลาง กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา

 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั สาย 1 3,832,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ. 127-06 (สาย ทล.2096 บา้นงิ้ว - บา้นโนนหอม) หมู่ที่ 7 บา้นงิ้ว 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 3,415,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.55-02 สายบา้นกลางใหญ่ - บา้นสามคัคี (หมู่ที่ 5 บา้นกลางใหญ่)

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 

0.50 - 1 เมตร เทศบาลต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 5,296,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.55-03 สายบา้นโนนตาแสง - บา้นนาขา่ (หมู่ที่ 11 บา้นโนนตาแสง)

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 

0.50 - 1 เมตร เทศบาลต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 2,648,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.67-006 สายบา้นโนนสมบูรณ์ - บา้นหนองกงุ ต าบลหายโศก หมู่ที่

 7 บา้นโนนสมบูรณ์ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,465 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื สาย 1 6,690,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.67-005 (สายบา้นดงเยน็พฒันา - บา้นค าแหน) หมู่ที่ 9 บา้นดง

เยน็พฒันา - หมู่ที่ 8 บา้นค าแหน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,845 เมตร หนา 

0.15 เมตร เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 7,360,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.179-06 บา้นดงหวาย หมู่ที่ 12 ท่ากดุผึ้ง - สายหายโศก-โคกสแีกว้

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,450 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั สาย 1 9,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.126-01 สายบา้นแดง หมู่ที่ 13 - บา้นโพธิ์ 

หมู่ที่ 5 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,470 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 5,186,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ. 103-08 สายบา้นดอนยาง หมู่ที่ 13 - บา้นศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,790 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 

0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,950 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร สาย 1 9,812,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อด.ถ. 103-02 (สายบา้นหนองนกเขยีน - บา้นหวัสวย) หมู่

ที่ 3 บา้นหนองนกเขยีน กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,115 เมตร หนา 0.05 เมตร

 ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอ สาย 1 9,821,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อด.ถ.128-03 (สายบา้นตาด - บา้นหนองไฮ) หมู่ที่ 1 บา้นตาด -

 หมู่ที่ 6 บา้นนิคมทหารผ่านศึก กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 

0.04 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอ สาย 1 9,941,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อด.ถ.128-04 (สายสามแยกคุม้โนนมะเขอื - บา้นหนองหูลงิ) หมู่

ที่ 1 บา้นตาด - หมู่ที่ 12 บา้นนิคมทหารผ่านศึก 4 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

3,350 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอ สาย 1 9,972,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตปรบัปรุงคุณภาพพื้น

ถนนคอนกรีตเดมิ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.93-005 สายโนนสมบูรณ์

 - หมูม่น ช่วงบา้นนากวา้ง หมู่ที่ 1 - ดอนแสบง (เชือ่มถนนลาดยางสาย

ทุ่งแร่ - หนองตอ) กวา้ง 6 เมตร ยาว 617 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 1,170,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อด.ถ.99-002 สาย อด.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - 

บา้นกดุลงิงอ้ (ตอน 1) บา้นศรีเชยีงใหม่ หมู่ที่ 8 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,090 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ี สาย 1 5,015,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อด.ถ.99-002 สาย อด.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - 

บา้นกดุลงิงอ้ (ตอน 2) บา้นศรีเชยีงใหม่ หมู่ที่ 8 กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,760 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ี สาย 1 5,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.10-009 สายบา้นโคกผกัช ีหมู่ที่ 8 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 4,090,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.10-0014 (สายบา้นโนนม่วง-ป่าปอแดง) หมู่ที่ 6 บา้นโนนม่วง - 

หมู่ที่ 15 บา้นปอแดง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เทศบาลต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 9,390,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.38-001 ถนนประชาอทุศิ บา้นศรีเจริญ หมู่ที่ 11 กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 637 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ สาย 1 2,211,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.38-001 ถนนศรีเจริญ บา้นศรีเจริญ หมู่ที่ 4 กวา้ง 5 เมตร ยาว 

455 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั สาย 1 1,299,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟสัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.83-004 (สาย ทล.2023-ทล.2393) 

บา้นใหม่ไทรทอง หมู่ที่ 10 ต าบลตาดทอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,745 

เมตร หนา 0.04 เมตร{{LF}} องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาดทอง อ าเภอ สาย 1 4,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.83-002 สายทาง ทล.2023 - กดุนาคอ้

 หมู่ที่ 11 บา้นนางาม จ านวน 2 ช่วง ยาวรวม 1,479 เมตร มพีื้นที่รวม

ไม่นอ้ยกวา่ 10,353 ตารางเมตรองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาดทอง สาย 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.164-02 สายบา้นหนองนกเขยีน หมู่ที่ 1- บา้น

โคกก่อง หมู่ที่ 2 - บา้นค าน า้บุน้ ต าบลหวันาค า ขนาดกวา้ง 6 เมตร 

ขนาดยาว 2,300 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.164-04 สายบา้นหนองอึง่ ต าบลนายูง - บา้นป่า

ไร่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองนกเขยีน – บา้นค าม่วง หมู่ที่ 4 - ถนน (ทช.อด.

4042) บา้นโคกเลา้ ต าบลบะยาว กวา้ง 6 เมตร ขนาดยาว 2,300 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนกเขยีน สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.143-01 สายแยก ทล.หมายเลข 22 -

 บา้นเมก็ใหญ่ จ านวน 4 ช่วง ยาวท ัง้หมด 2,498 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 19,984 ตารางเมตร เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอหนองหาน สาย 1 9,290,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.46-427 (สายบา้นหนองลาด - บา้นสะแบง) หมู่ที่ 9 , 18 บา้น

หนองลาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงัขา้งละ 0 - 0.50 เมตร เทศบาลต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน สาย 1 6,720,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.124-04 สายบา้นดูนค า หมู่ที่ 14 - บา้นปูลู หมู่ที่ 3 กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 1 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 1,887,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.124-05 สายบา้นดูน หมู่ที่ 5 - บา้นค ายาง (อ าเภอไชยวาน) กวา้ง 

4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 1 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 1,887,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.143-03 สายบา้นหนองสองหอ้ง หมู่ที่ 6 - บา้นโนนศรีพฒันา กวา้ง

 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 4,682,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อด.ถ.143-01 สายบา้นนิคมหนองตาล หมู่ที่ 14- บา้นดอนยางเดี่ยว หมุ่

ที่ 10 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,226 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้ง

ละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน สาย 1 6,145,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนกระพี้สตัย ์หมู่ที่

 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 

0.50 เมตร เทศบาลต าบลตาลเลยีน อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 550,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต  รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.137-03 สายบา้นหนัเทา ม.4 - บา้นกาน ม.2 ขนาด

ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร เทศบาลต าบลปะโค อ าเภอกดุ สาย 1 6,565,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นดงบงั หมู่ที่ 3 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

หนองศรีเจริญ - บา้นผอื ต าบลพนัดอน กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร

 หนา 0.05 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร 

 เทศบาลต าบลกงพานพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 3,683,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้น

พนัดอน - บา้นหนองเมก็ ต าบลพนัดอน กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,635 เมตร

 หนา 0.05 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 1 เมตร 

 เทศบาลต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 6,205,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายบา้นท่าหนองเทา หมู่ที่ 2 - บา้นสวนมอน หมู่ที่ 5 ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร เทศบาลต าบล

เวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 4,209,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นศรีสงคราม หมู่ที่

 13 - บา้นโนนหอม กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุคา้ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 9,462,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นนาเมอืงไทย หมู่

ที่ 7 - บา้นเทพประทาน หมู่ที่ 5 กวา้ง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 - 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 8,961,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นผากลางนา 

หมู่ที่ 4 กวา้ง 5 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามคัคี อ าเภอน า้โสม จงัหวดั สาย 1 739,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนาเกน็ หมู่ที่

 3 กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ

 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอน า้โสม จงัหวดั สาย 1 3,733,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายบา้นม่วงดง - 

บา้นทมนางาม) บา้นม่วงดง หมู่ที่ 4 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล่

ทางลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอ สาย 1 3,314,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทาง

 อบต.นาไหม หมู่ที่ 4 - บา้นสุวอ หมู่ที่ 8 ต าบลนาไหม กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 4,230,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั (สายคลองน า้ค าเจริญ - 

ลาดกกขา่) หมู่ที่ 7 บา้นค าเจริญ กวา้ง 4 เมตร ยาว 14,200 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย อด.

3206 บา้นคู - บา้นโนนธาตุ (เชือ่ม อ.บา้นผอื และ อ.กดุจบั) กวา้ง 6 

เมตร ยาว 4,150 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 9,998,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยค าเจริญ ถนน

ประชาราษฎร ์บา้นหนองแวงเจริญ หมู่ที่ 5 กวา้ง 5 เมตร ยาว 324 เมตร

 หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั สาย 1 922,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นหนอง

บวับาน หมู่ที่ 2 - บา้นนาสมบูรณ์ ต.หนองบวับาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 

2,280 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนอง สาย 1 6,626,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายบา้นทบักงุ หมู่

ที่ 1 - บา้นทบักงุ หมู่ที่ 3 ขนาดกวา้ง 6 เมตร ขนาดยาว 1,000 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,600 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบั

กงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 3,302,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดมิดว้ยพาราแอส

ฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.11-003 สายถนนชมุชน

พฒันา บา้นสรา้งแป้น หมู่ที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 

เมตร เทศบาลต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 1,235,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบพาราเคปซลี  รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อด.ถ.93-003 สาย อด.2162 แยกทางหลวงหมายเลข 2021

 - บา้นดงผกัหนาม กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,290 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ

 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี สาย 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต  รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อด.ถ1-0019 (สายบา้นหนองแวงค า–

บา้นผาสุก) กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,450 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.00-1.00 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอดุรธานี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้น

ดงสวรรค ์หมู่ที่ 18 - น า้ตกผาทอง บา้นผาทอง หมู่ที่ 10 กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,050 เมตร หนา หนา 0.04 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 

เมตร เทศบาลต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 9,743,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นดง

สามสบิ หมู่ที่ 12 ต าบลเสอเพลอ  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,800 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอ

เพลอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 4,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นสง

เปลอืย หมู่ที่ 9 ต าบลเสอเพลอ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสอ สาย 1 9,350,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

บา้นชมุพล - บา้นหว้ยเวยีงงาม ต าบลนายูง  กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,094 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,752 ตารางเมตร

 เทศบาลต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 6,010,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

บา้นนาสมนึก หมู่ที่ 6 ต าบลนายูง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลนายูง อ าเภอนายูง สาย 1 2,230,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

บา้นปากเจยีง หมู่ที่ 6 - บา้นโนนทอง หมู่ที่ 7 กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลโนนทอง สาย 1 2,968,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนคอนกรีตแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

บา้นสมประสงค ์หมู่ที่ 8 ต าบลนายูง กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลโนนทอง สาย 1 4,444,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิลาดยางผวิจราจรแบบพารา

แอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นโนนบก หมู่ที่ 14 - บา้นแสงทอง หมู่ที่ 12 

ต าบลน า้โสม กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,220 ตารางเมตร เทศบาลต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม สาย 1 3,260,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นโนน

ภูทอง หมู่ที่ 15 - บา้นน า้ทรง หมู่ที่ 6 ต าบลน า้โสม  กวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว 2,126 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,756 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 6,690,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

บา้นนาเมอืงไทย หมู่ที่ 7 - บา้นราชด าริ หมู่ที่ 16 ต าบลน า้โสม กวา้ง 4 

เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,500 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดั สาย 1 8,248,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต  สายบา้นสมวไิล – บา้นโนนหอม กวา้ง 6.00 เมตร ไหลท่าง

ขา้งละ 1.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,200 

ตารางเมตร  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอดุรธานี อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั สาย 1 9,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางลาดยางแบบพาราเคฟซลี บา้นศรี

เจริญ หมู่ที่ 6 ต าบลออ้มกอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลออ้มกอ อ าเภอ สาย 1 6,828,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางลาดยางแบบพาราเคปซลี บา้นโนน

ศรีทอง หมู่ที่ 10 ต าบลออ้มกอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 4,734,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

หนา้แขวงฯ - ดอนอไีข หมู่ที่ 2 ต าบลนาด ีกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,850 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,100 ตารางเมตร 

เทศบาลเมอืงหนองส าโรง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 9,940,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

ศรีดอนภู่ - ววัขอ้ง หมู่ที่ 2 ต าบลนาดกีวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร เทศบาล

เมอืงหนองส าโรง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 9,240,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบพาราเคปซลิ บา้นโนนบุญมี

 หมู่ที่ 5 กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,000 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืง สาย 1 7,449,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราเคปซลิ บา้นใหม่ศรีวไิล

 หมู่ที่ 12 กวา้ง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,750 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืง สาย 1 1,320,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นผาทอง 

หมู่ที่ 10 - วดัดอยพลานธรรม ต าบลผาสุก กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,000 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 8,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายบา้นค าบอน หมู่ที่ 10 - บา้นพรนิมติร หมู่ที่ 13 - บา้นดงเค็ง ต าบล

หวันาค า จ านวน 2 ช่วง หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 22,950 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายบา้นกดุอเีฒ่า หมู่ที่ 2 - คุม้นอ้ยท่าลาด หมู่ที่ 4 ต าบลหวันาค า กวา้ง 

5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

24,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนผวิทางลาดยางแบบพาราเคปซลี สายหลงั

วดัทุ่งสวา่ง - ล าหว้ยหลวง บา้นโคกผกัหอม หมู่ที่ 2 ต าบลอูบมงุ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,150 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,600 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทค์อนกรีต สายบา้นทบักงุ หมู่ที่ 1

 - บา้นหนองประเสริฐ หมู่ที่ 10 ต าบลทบักงุ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,750 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,500 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 6,900,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 23,103,500                

งบอดุหนุน 23,103,500                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,103,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 23,103,500                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสีแ่จ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลผาสุก อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคอ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคอ้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,880,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลนา

ทม อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตูม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแดง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลแสงสวา่ง เทศบาล

ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 9,096,900                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองหวา้ เทศบาล

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักงุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนาด 81-100 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงังู 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 24,288,700                

งบอดุหนุน 24,288,700                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,288,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 10,174,100                   
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02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑยีรทองอนุสรณ์ เทศบาลนคร

อดุรธานี อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 10,174,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 14,114,600                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลตาลเลยีน เทศบาลต าบล

ตาลเลยีน อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย ตอก หลงั 1 7,909,500                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ขนาดเลก็มชี ัน้ลอย 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาล 12 บา้นชา้ง เทศบาลนครอดุรธานี 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 7,909,500                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 734,000                   

งบอดุหนุน 734,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 734,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 734,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นดงยาง 

(แห่งที่ 1) หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแดง 

อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 734,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 8,118,400                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 8,118,400                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 7,535,000                 

งบลงทนุ 7,535,000                 

ครุภณัฑ์ 35,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,500,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอเมอืง

อดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอกดุ

จบั ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอโนน

สะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอ

หนองหาน ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอไชย

วาน ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอศรี

ธาตุ ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอวงั

สามหมอ ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอน า้

โสม ต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอ

หนองแสง ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอนายูง

 ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่อ าเภอกู่

แกว้ ต าบลบา้นจดื อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานส่งเสริมการปกครองจงัหวดัอดุรธานี 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,000,000                    

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 583,400                   

งบลงทนุ 583,400                   

ครุภณัฑ์ 583,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 583,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 18 198,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 18 68,400                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมาก

แขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 42,676,100                

กรมคุมประพฤติ 179,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 179,900                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 179,900                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 179,900                   

งบลงทนุ 179,900                   

ครุภณัฑ์ 179,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 162,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด

 กองบนิ 23 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 4 32,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 23

 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เตา 1 10,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ศูนยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบนิ 23 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 1 7,900                         
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กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 172,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 172,400                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 172,400                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 172,400                   

งบลงทนุ 172,400                   

ครุภณัฑ์ 172,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 83,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอดุรธานี  ต าบล

นิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 6,800                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตู ้ 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั เครื่อง 2 35,600                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ีสถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอดุรธานี  

ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 42,323,800                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 42,323,800                

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 42,323,800                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 42,323,800                

งบลงทนุ 42,323,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,323,800                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 42,323,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ ากลาง

อดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,734,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแดนขยายก าแพงเรือนจ ากลางอดุรธานี พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 38,589,800                   

กระทรวงแรงงาน 7,417,300                 
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ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 330,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 330,200                   

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 264,300                   

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 264,300                   

งบลงทนุ 264,300                   

ครุภณัฑ์ 264,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 251,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้   ส านกังานแรงงานจงัหวดั

อดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 16 ที่น ัง่  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 62,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารแบบบานเลือ่น   ส านกังานแรงงานจงัหวดั

อดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 6,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดัอดุรธานี  ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 4 12,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 20 แผ่น

  ส านกังานแรงงานจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี ส านกังานแรงงานจงัหวดั

อดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 102,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัทพ์ื้นฐานแบบไรส้าย  ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 3,500                         

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ส านกังานแรงงานจงัหวดัอดุรธานี  ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 4 10,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศ  ส านกังานแรงงานจงัหวดัอดุรธานี  

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 4 4,000                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ   ส านกังานแรงงานจงัหวดัอดุรธานี  

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เตา 1 13,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 65,900                     

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 65,900                     

งบลงทนุ 65,900                     

ครุภณัฑ์ 65,900                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 65,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน *(จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์

ถกูตอ้งตามกฏหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ ชดุ 1 30,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน พรอ้มชดุ

โปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใช ้

งานประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  

ส านกังานแรงงานจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 30,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  ส านกังานแรงงานจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 4,300                         

กรมการจดัหางาน 2,053,800                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 489,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

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 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,136,500                 

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 1,136,500                 

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 1,136,500                 

งบลงทนุ 1,136,500                 

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 านกังานจดัหางานจงัหวดัอดุรธานี  

ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 814,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 322,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 322,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานจดัหางานจงัหวดัอดุรธานี  

ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 322,500                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 428,300                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 371,700                   

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                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 358,200                   

งบด าเนินงาน 358,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 355,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 352,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 352,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,844,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ 1,800,000                 
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โครงการศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 1,800,000                 

ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยชี ัน้สูงรองรบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 1,800,000                 

งบลงทนุ 1,800,000                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มมกิ/แมก็ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 250 

แอมป์  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าสูญญากาศในงานแอร ์ ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืติดต ัง้แอร ์ ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 5 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,044,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,044,000                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,044,000                 

งบลงทนุ 1,044,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,044,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,044,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงการสรา้งหอ้งเยน็ 4x4 ตารางเมตร (ภายในโรง

ฝึกงาน) ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,044,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 2,189,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,189,300                 

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 2,189,300                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการจดัสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 45,300                     

งบลงทนุ 45,300                     

ครุภณัฑ์ 45,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ของ ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 4 (อดุรธานี)  ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 30,300                        

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 2,136,000                 

งบลงทนุ 2,136,000                 

ครุภณัฑ์ 2,136,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,136,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 4 (อดุรธานี)  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง คนั 1 848,000                      
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ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 8,000                      

งบลงทนุ 8,000                      

ครุภณัฑ์ 8,000                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 8,000                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ระดบั 9 ของ ส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ตวั 1 8,000                         

กระทรวงวฒันธรรม 63,560,100                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 440,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 440,500                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 440,500                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 85,500                     

งบลงทนุ 85,500                     

ครุภณัฑ์ 85,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 35,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 355,000                   

งบลงทนุ 355,000                   

ครุภณัฑ์ 355,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 355,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 4 79,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 3 77,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

อดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 8 198,400                      

กรมศิลปากร 63,119,600                

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 33,000,000                

โครงการพฒันาแหลง่ศิลปวฒันธรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่ว 33,000,000                

ปรบัปรุง พฒันา เสริมสรา้งภาพลกัษณ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทางศิลปวฒันธรรม 33,000,000                



94 / 216

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

งบลงทนุ 33,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 33,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษแ์ละพฒันาอทุยานประวตัิศาสตรภู์พระบาท ต าบล

เมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 76 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาภูมทิศันแ์ละเสน้ทางชมโบราณสถาน อทุยาน

ประวตัิศาสตรภู์พระบาท ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 8 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: พฒันาและเพิม่ศกัยภาพศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว 

(Modern Tourist Information Center)  อทุยานประวตัิศาสตรภู์พระบาท

  ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: บูรณะโบราณสถานเจดยีร์า้งอูปโมงค ์ อทุยาน

ประวตัิศาสตรภู์พระบาท  ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาแหลง่มรดกโลกบา้นเชยีงเพือ่การ

อนุรกัษแ์ละการท่องเที่ยว  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเชยีง  ต าบลบา้น

เชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,000,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วยคุก่อนประวตัศิาสตร์ 30,000,000                

พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่เรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมเพือ่เชื่อมโยงการทอ่งเทีย่ว

พื้นทีร่ะดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: จดัต ัง้ศูนยก์ารวจิยัโบราณคดบีา้นเชยีง ต าบลบา้นเชยีง 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 119,600                   

แหลง่เรียนรู ้และแหลง่ศิลปวฒันธรรมไดร้บัการพฒันา 119,600                   

จดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้และปรบัปรุงแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ศิลปวฒันธรรม 119,600                   

งบลงทนุ 119,600                   

ครุภณัฑ์ 119,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บา้น

เชยีง  ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

บา้นเชยีง  ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 22,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 84,600                        

รายการระดบัที1่: เลนสม์าโคร พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเชยีง  ต าบล

บา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี  เลนส ์ 1 21,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่

  18  ลา้นพกิเซล พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเชยีง ต าบลบา้นเชยีง 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเชยีง ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอ

หนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 27,700                        

กระทรวงศึกษาธิการ 3,069,249,894            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 585,218,900              
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แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,568,000                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,568,000                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,568,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,568,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,568,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 84,900,000                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 84,900,000                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 31,301,500                

งบอดุหนุน 31,301,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 31,301,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 17,881,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 13,420,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 53,598,500                

งบอดุหนุน 53,598,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 53,598,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 34,210,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 19,388,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 960,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 960,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 960,000                   

งบรายจ่ายอื่น 960,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 960,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 493,762,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 493,762,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 63,610,300                

งบอดุหนุน 63,610,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 63,610,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 9,842,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 10,110,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 43,657,200                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 430,151,900              

งบอดุหนุน 430,151,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 430,151,900                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 368,586,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 19,759,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 12,140,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 11,609,700                   

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 18,055,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,028,700                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,000,800                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,000,800                 

งบลงทนุ 2,000,800                 

ครุภณัฑ์ 1,502,400                    
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ครุภณัฑส์ านกังาน 1,227,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานขา้ราชการระดบัช านาญการ ส านกังาน

{{LF}}ศึกษาธกิารภาค 10 ต าบลหนองบวั  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตวั 10 45,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบัช านาญการ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10

 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้คอมพวิเตอร ์ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10 

ต าบลหนองบวั  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 5 11,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น ขนาด 16 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10 

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 10 14,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขกหอ้งประชมุ  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10 

ต าบลหนองบวั  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10{{LF}}ต าบล

หนองบวั  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 5 21,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10 ต าบลหนองบวั

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี

 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี

 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี 

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี

 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี 

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา   ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั 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

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี 

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10 

ต าบลหนองบวั  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 265,200                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10 

ต าบลหนองบวั  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี 

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 498,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 498,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารภาค 10   ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 498,400                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,070,900                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,070,900                 

งบลงทนุ 1,070,900                 

ครุภณัฑ์ 1,070,900                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,070,900                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 35 560,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 35 133,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10 อดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

10 อดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 7,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 10 อดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี เตรื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

10 อดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี 

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 957,000                   

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 957,000                   

งบอดุหนุน 957,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 957,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื หลงั 1 957,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ หอ้งสว้ม (ชาย หญงิ) ค่ายลูกเสอื

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 957,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,440,017,994            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 3,121,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 3,121,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 3,121,154                 

งบด าเนินงาน 3,121,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,121,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 3,121,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนอดุร

พฒันาการ ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนโนน

สะอาดพทิยาสรรค ์ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสุมเสา้

พทิยาคาร ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนหว้ยเกิ้ง

พทิยาคาร ต าบลหว้ยเกิ้ง อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 951,281,180              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 924,883,400              
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การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 924,883,400              

งบอดุหนุน 924,883,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 924,883,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 176983 924,883,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 176983 128,841,100                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 176983 65,983,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 176983 68,601,900                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 176983 110,895,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 176983 550,561,400                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 26,397,780                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 2,796,000                 

งบลงทนุ 2,796,000                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกาลมึ ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นค าดว้ง ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นธาตุ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเหลา่ดอนเงนิ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวทิยายน ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสรา้งก่อ ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนิคมสงเคราะหว์ทิยา ต าบลนิคมสงเคาะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองยางชมุพทิยาคม ต าบลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนสามพาดพทิยาคาร ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 996,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 996,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นธาตุ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นเหลา่ดอนเงนิ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 298,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวทิยายน ต าบลเทศบาล 1 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 400,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 23,601,780                

งบลงทนุ 23,601,780                

ครุภณัฑ์ 23,601,780                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,741,780                   
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองสวรรค(์ไชยเชยีงพณิ)  

ต าบลเชยีงพณิ  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเชยีงยนื  ต าบลเชยีงยนื  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองหลอด ต าบลเชยีงยนื  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบ่อนอ้ยประชาสรรค ์ต าบลเชยีงยนื  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนนากวา้งพฒันศึกษา  ต าบลนา

กวา้ง  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหมากตูมดอนยานาง  ต าบลนาขา่

  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นถอ่นใหญ่ถอ่นนอ้ย  ต าบลนาขา่ 

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาค าหลวง ต าบลนาขา่  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนประชาสามคัคี  ต าบลนาขา่  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนิคมพฒันา ต าบลนิคมสงเคราะห์

  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองขุน่เหลา่หลกัวทิยา  ต าบล

นิคมสงเคราะห ์ อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนโนนสูง  ต าบลโนนสูง  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองโสกดาว ต าบลโนนสูง  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นชยัพรมติรภาพที6่7  ต าบลโนนสูง

  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดู่  ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืง

อดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นจ ัน่ศรีวไิล  ต าบลบา้นจ ัน่  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนค่ายประจกัษศิ์ลปาคม  ต าบลบา้นจ ัน่ 

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเลือ่ม  ต าบลบา้นเลือ่ม-เชยีงยนื 

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองบุนาหล า่ ต าบลสามพรา้ว  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโก่ย  ต าบลหนองนาค า  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองนาค า ต าบลหนองนาค า  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองหวา้หนองไผ่  ต าบลหนอง

นาค า  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองขาม(ค่ายเสนียอ์ปุถมัภ)์  

ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองบวัเงนิหนองบวัทอง  ต าบล

หนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหนองไฮวทิยา  ต าบลหนองไฮ  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโนนสะอาดผาสุข ต าบลหนองไฮ 

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดงมะกรูดทรายทอง  ต าบลหนอง

ไฮ  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกลาด  ต าบลหนองไฮ  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองเหลก็ ต าบลหมากแขง้  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นม่วงสวา่งสามคัคี ต าบลหมากแขง้

  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองบวั  ต าบลหมากแขง้  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนหนองส าโรงวทิยา ต าบลหมูม่น  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าตูมดงสระพงั  ต าบลกดุสระ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน มติรภาพ 6 ต าบลกดุสระ  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน นิคมสรา้งตนเองเชยีงพณิ 3  ต าบล

โคกสะอาด  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกสะอาดศรีบูรพา  ต าบลโคก

สะอาด  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเชยีงพณิ  ต าบลเชยีงพณิ  

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองตอสูงแคน  ต าบลเชยีงยนื

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเชยีงพงั  ต าบลนากวา้ง  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ไทยรฐัวทิยา 92 (ชมุชนนาขา่) ต าบล

นาขา่  อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหวับงึ ต าบลบา้นขาว  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตาด ต าบลบา้นตาด  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ผ่านศึกสงเคราะห ์ ต าบลบา้นตาด 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนสามพรา้ว  ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นอีเ่ลีย่น ต าบลหนองขอนกวา้ง 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นจ าปาโนนสะอาด  ต าบลหนอง

นาค า  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองตุ ต าบลหมากแขง้  อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัอดุรธานี  ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 96,280                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกลา่ม  ต าบลกดุหมากไฟ  

อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองแวงจมุพล ต าบลกดุหมาก

ไฟ  อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองแซงสรอ้ย ต าบลน า้พ่น  

อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นน า้พ่น  ต าบลน า้พ่น  อ าเภอ

หนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนรฐัประชา 509  ต าบลโนนหวาย  

อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโนนหวาย  ต าบลโนนหวาย  

อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ ต าบล หนองววัซอ

  อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองออ้  ต าบลหนองออ้  

อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนหนองแสง ต าบลหนองออ้  

อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองแวงฮ ีต าบลหนองออ้  

อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหมากหญา้ ต าบลหนองววัซอ-อูบ

มงุ อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นผาสงิห ์ ต าบลหมากหญา้  

อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกผกัหอม ต าบลอูบมงุ  อ าเภอ

หนองววัซอ  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองบวับาน  ต าบลหนองบวั

บาน อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นอูบมงุ ต าบลอูบมงุ  อ าเภอ

หนองววัซอ  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาสนีวล  ต าบลโคกกลาง  อ าเภอ

เพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      
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02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นขา่ทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์  ต าบล

จอมศรี  อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสะอาดนาพงัศรีเจริญ  ต าบลจอม

ศรี  อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดงยางนารายณ์ ต าบลจอมศรี  

อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเชยีงหวางสรา้งลาน  ต าบลเชยีง

หวาง  อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดอนขา่ค าผกัหนามประชาสามคัคี

  ต าบลเชยีงหวาง  อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโพนเลาโพนทอง  ต าบลเชยีงหวาง

  อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเตาไห  ต าบลเตาไห  อ าเภอเพญ็ ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาบวัไผ่วทิยา ต าบลนาบวั  

อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาพู่  ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็  ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีนโพนทนั  ต าบล

เชยีงหวาง อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นถิน่สุขาวทิยา ต าบลบา้นธาตุ  

อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า ต าบลบา้นธาตุ  

อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองแสนตอโนนสรา้งค า  ต าบล

สุมเสา้ อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดงยาง  ต าบลสุมเสา้  อ าเภอเพญ็ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโคกกลาง  ต าบลโคกกลาง 

อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน จอมตาลโนนดู่โนนส าราญ  ต าบล

จอมศรี  อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสรา้งหลวงสรา้งค า  ต าบลเชยีง

หวาง  อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      
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02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนกลอยดอนอดุม  ต าบลนา

บวั อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหลวงหวัสวย  ต าบลนาพู่  

อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกิ่วดงมะไฟ  ต าบลนาพู่  อ าเภอ

เพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นธาตุ  ต าบลบา้นธาตุ  

อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาคอมนาดอกไม ้ ต าบลบา้น

ธาตุ อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหมูม่นโพนสวา่ง  ต าบลบา้นธาตุ

 อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่ดอนเงนิ  ต าบลบา้นเหลา่ 

อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองกงุ  ต าบลบา้นเหลา่  

อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาส่อนโพนทนั  ต าบลเพญ็  

อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโพนงามหนองตุ  ต าบลเพญ็ 

อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน อนุบาลเพญ็ประชานุกูล  ต าบลเพญ็ 

อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นทอนดอนยาว  ต าบลสรา้งแป้น 

อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสรา้งแป้น  ต าบลสรา้งแป้น 

อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สุมเสา้วทิยา ต าบลสุมเสา้  อ าเภอ ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองนาไฮโนนสะอาด  ต าบลสุม

เสา้  อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดอนเดื่อ  ต าบลบา้นโคก  อ าเภอ

สรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาน า้ชุ่ม  ต าบลบา้นโคก  อ าเภอ

สรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นชาด  ต าบลบา้นยวด  อ าเภอ

สรา้งคอม  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาม ัง่  ต าบลบา้นยวด  อ าเภอ

สรา้งคอม  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลสรา้งคอม ต าบลสรา้งคอม  

อ าเภอสรา้งคอม  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเชยีงดา ต าบลเชยีงดา  อ าเภอ

สรา้งคอม  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแมดวทิยาคม  ต าบลเชยีงดา 

อ าเภอสรา้งคอม  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน โคกโพธิ์วทิยา  ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอสรา้งคอม  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นยวด ต าบลบา้นยวด  อ าเภอ

สรา้งคอม  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นตลิง่ชนั-สรา้งแกว้  ต าบลหนิโงม

 อ าเภอสรา้งคอม  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนิโงม ต าบลหนิโงม  อ าเภอ

สรา้งคอม  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่าเสยีว ต าบลสรา้งคอม  

อ าเภอสรา้งคอม  จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 144,420                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,860,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงัซาวงัน า้ขาว ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพงศรี ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอนสวรรคส์นิเจริญ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวาง ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีสุวรรณโพนสวา่ง ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหมอ้ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอนเลยีบ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวา้น ต าบลสรา้งแป้น อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยามกาใหญ่ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบ่อ ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงปอ ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาพงั ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนจนัทรโ์พนสวรรค ์ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางซอง ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีบุญเรือง ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนรงัหนองผอืวทิยา ต าบลสรา้งแป้น อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอมศรี ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงขนัทอง ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยาง (คุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยาง(คุรุราษฎรว์ทิยา) สาขาบา้นนาพระ ต าบลบา้น

เหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาพูนทรพัย ์ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงศรีส าราญ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผง ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่ากา้วดอนแดง ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าหนาด ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเยยี ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนาเจริญ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีบุญเรือง ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่านอ้ย ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสมบูรณ์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีเชยีงใหม่ ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเชยีงพณิ 5 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกน า้ขาว ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโอนหนองฮาง ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทาม ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเซประชาอทุศิ ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีสวา่ง ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองคอนแสน ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอหีลุง่ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแมด ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหวาย ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเดื่อ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหาดดงเหลา่ตอ้ง ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ดอนแตง ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่องมหดิลอนุสรณ์ 6 ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแอง ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นงอยเลงิทอง ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลีย่มพลิกึ ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเม่น ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนยางโนนบ่อ ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรสวรรค ์ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทราย ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขมิ้นบ่อโคลน ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุลงิงอ้หนองแก ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองน า้เค็ม ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถอ่นนอ้ยหนองไผ่ค า ต าบลหนองนาค า อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุขสมบูรณ์ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวัหมู ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบุหวายป่าขาม ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบ ัว่ประชาสรรค ์ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเจ ซ ีบา้นอนิทรแ์ปลง ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคลอง ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนหมูม่นวทิยาสรรค ์ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเค็ง (น าวฒันาอปุถมัภ)์ ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นเดื่อวทิยา ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าปา ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกสะทอนเครือหวายดนิ ต าบลบา้นตาด อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าปาวทิยา ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแม่นนท ์ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขา้วสาร ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขาว ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนนิคมสรา้งตนเองเชยีงพณิ 2 ต าบลนิคม

สงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางบงึ ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถอ่น ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตูม ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแก ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนอดุม(เนยอปุถมัภ)์ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่หนองหนิ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนชาดวรุบลวทิยา ต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไชยฟอง ต าบลนาสะอาด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสะอาด ต าบลนาสะอาด อ าเภอสรา้งคอม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เที่ยง ต าบลบา้นหนิโงม อ าเภอสรา้งคอม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนนกหอ(เพง็แสนวทิยา) ต าบลสรา้งคอม อ าเภอ

สรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนบาก ต าบลบา้นโคก อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงผกัเทยีม ต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีชมุชืน่บุญชติวทิยา ต าบลบา้นหนิโงม อ าเภอ

สรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหวา้(สนัติราษฎรพ์ทิยาคม) ต าบลนาสะอาด 

อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนชยัศรี ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสาเลา้ ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงเดดิเกษตรสมบูรณ์ ต าบลน า้พ่น อ าเภอ

หนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลหนองออ้ อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกก่องหนองแวงยาว ต าบลหนองววัซอ อ าเภอ

หนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเลา ต าบลน า้พ่น อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเมก็หว้ยทราย ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเชยีงพณิ 1 ต าบลหนองบวับาน 

อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสริิปุณโณ ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหนองแซง ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัเงนิ ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวับาน ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองออ้นอ้ย ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์สงา่(มงักรสามเสนอนุสรณ์) ต าบลกมุภวาปี 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสวรรค ์ต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมิมา ต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปอ ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเปลอืย(บุญเกื้ออปุถมัภ)์ ต าบลกมุภวาปี อ าเภอ

กมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผอื ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าม่วงเวยีงค า ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงพรึก ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่กกโพธิ์กกเค็ง ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยกองส ีต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนจ าปา ต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกศรีส าราญวงัหนา้ผา ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิเหลิง่ ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบงดงมะไฟ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกิ้งนอ้ย ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางหลอ่โนนน า้ยอ้ย ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเซยีบ ต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนมะขา่ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสอเพลอโนนสวรรค ์ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเห็นวงัชยั ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าไผ่ ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนกขะบา ต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวนมอนค า ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแดง ต าบลสอีอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงโนนขี้เหลก็ ต าบลผาสุก อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัขวัเหมอืดแอ่ ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเพญ็ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าแร่ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเจริญ ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกผกัหวานโนนรงัษ ีต าบลหว้ยเกิ้ง อ าเภอกมุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่กลว้ยโนนสมพร ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเรือง ต าบลผาสุก อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าสงั ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทองอนิทรส์วนมอญ ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนจ าปา ต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเดยีม ต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้รงักาหว้ยขมุปูน ต าบลปะโค อ าเภอกมุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเงนิ ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่หมากบา้เชยีงสม ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวาปี ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงแคน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกวาง ต าบลสอีอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแบก ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกงพาน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกรงัโนนสวา่ง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ชยัดอกค า ต าบลโพธิ์ศรีส  าราญ อ าเภอโนน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลางหนองแวงใหญ่ ต าบลโคกกลาง อ าเภอ

โนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัฝาย ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเตา้แกว้หนิลาด ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดสถาพร ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดโตนไร่เดชา ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสงแสงแกว้ ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้นอ้ย ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงเฒ่า ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนหยาดน า้เกลี้ยง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าไมโ้นนสวรรค ์ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะยาว ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกลา่ม ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวีงัแสง ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชยีงกรม ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงเหนือป่ากา้ว ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอ

ประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้เที่ยงลานเตหนองเมก็ ต าบลอุ่มจาน อ าเภอ

ประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแสวง ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทรายฟอง ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยสามพาด(สหราษฎรพ์ฒันา) ต าบลหว้ยสาม

พาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลาด สาขาแหลมทอง ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวงั

สามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเลา้ ต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวาง ต าบลหนองกงุทบัมา้ อ าเภอวงัสามหมอ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสามหมอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าจวง ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัทอง ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลาด ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสาม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาทอง ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดานใหญ่พทิยาคาร ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกนอ้ย ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าไร่ ต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามขา ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดูนเลา ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมด ีต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนอ านวย ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าม่วง ต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าบอน ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าหวาย ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าดอกไม ้ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีน ต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยวงัปลา ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสงเปลอืย ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหนองแวง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองท่มค าเจริญ ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเชยีงค า้ ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทบัไฮ ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสามเหลีย่ม ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าบอนประชาสรรค ์ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนาด ีอ าเภอหนองแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซ าป่าหนั ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสวรรค ์ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชา้งคาวหนองบง ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนทองอนิทร ์ต าบลโนนทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าแคนแก่นคูณ ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซ าป่ารงั ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโยธา ต าบลคอ้ใหญ่ อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแข ้ต าบลโนนทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าบอน ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงพฒันา ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาปู-นากลาง ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค ายาง ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวงตาด ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองออูิ ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัหนองยาง ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัหนองยาง ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าม่วง ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        



117 / 216

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าช่วง ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนสูง ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลนาชมุแสง อ าเภอทุ่งฝน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลนาชมุแสง อ าเภอทุ่งฝน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนธาตุนอ้ยก่อส าราญ ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจนัทน ์ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงไพรวลัย ์ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกค าไหล ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่อดุมทรพัยส์มบูรณ์ ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอ

บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชยั ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาม ัง่ ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนศรีทอง ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ผึ้งประชาสรรค ์ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่โพธิ์ชยั ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถอ่นนาลบั ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงวฒันา ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโฮง ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไผ่ลอ้มโนนสมบตัิ ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัดงยาง ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าสงา่ประชาสรรค ์ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนก าแมดค าเจริญ ต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าบ่อยาง ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงนาซ า ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงคา้พฒันา ต าบลโพนสูง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงดารา ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกมลศิลป์สามคัคี ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ท่าเมอืง ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเมอืงไพร ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมวไิล ต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าบอนโนนสมโภชน ์ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนชยัศิลป์ ต าบลดงเยน็ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดโนนทองหลาง ต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสนีวล ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทย ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวา้นใหญ่ประชาคม ต าบลดอนกลอย อ าเภอ

พบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ(่วดัเวฬวุนัอปุถมัภ)์ ต าบลนาทราย 

อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนานกหงสเ์สรีมชียั ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัสะอาดโพธิ์ค า ต าบลดอนกลอย อ าเภอ

พบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกัแวน่ดอนเขอืง(วดับูรพารามอถุมัภ)์ 

ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนม่วง ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงยางพรพบูิลย ์ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ์ ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางิ้ว ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อปทัม ์ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงวงัพงั ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกทา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตา้ยสวรรคด์งหวา้น ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย ต าบลหนองสระปลา อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยาง (อาสาพฒันา 3) ต าบลหนองหาน อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองงิ้ว ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตาใกล ้ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดูนประชารฐั ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อค า ต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงโพนยอ ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสะหนาย ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเรืองชยั ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้รงักา ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเยยี ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสะคาม ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขาววั ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฮงั ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกอบง ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกถาวรทรายงาม ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชยีงงาม ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าออ้ ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนนาสรา้ง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกลา้ ต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้งหนองแหว้โนนศรี ต าบลโพนงาม 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนนางค า ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลบา้นยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาอดุม ต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหงษาวด ีต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกมุ่นเหลา่สวรรค ์ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยา ต าบลบา้นยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกลางตาลเดี่ยว ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเยน็ ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบ่อ (พอลพทิยาประชานุสรณ์) ต าบลหนอง

หาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกวชิยัโนนไชยพร ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองฆอ้งนาสนีวล ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสรา้งไพร ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชยีงเพง็ ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนสูงวทิยา ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกแกค าเจริญ ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนฐานะ ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์โนนแดง ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นล าภู ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนัเทาผกักาดยา่ ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองหว้ยหลวง 1 ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงนอ้ย ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุจบั ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถิน่ ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ต าแย ต าบลตาลเลยีน อ าเภอกดุจบั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนธาตุนาอา้ยใหญ่วทิยา ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชายแดนประชาสรรค ์ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัแข ้ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงับง ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตูม ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมประสงค ์ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ทรง ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลหนองแวง อ าเภอน า้โสม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ขุน่โนนผางาม ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเตชะไพบูลย ์(2) ต าบลหนองแวง อ าเภอน า้โสม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเทพประทาน ต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าปาทอง ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งทอง ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเจริญสุข ต าบลนางวั อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาจานโนนนาโพธิ์ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแดง ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาอ่าง ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาน ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูดนิ ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนสงเคราะห ์ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาลอ้ม ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระคลองพฒันา ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนดู่ ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคูณ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหายโศก ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสแีกว้ ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ ต าบลหนองหวัคู อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบอนเวยีงชยั ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุเมก็ ต าบลหนองหวัคู อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอดุรวฒันานุสรณ์ ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงหมูชยัเจริญ ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขวัลอ้ ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนารายณ์ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรจ์ฬุาสามคัคี ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงหวายดงขวาง ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแหลมทองพฒันา ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผอื ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางิ้ว ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแดง ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขอืน า้ ต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดหอค า ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดน า้พ ุต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวทิยา ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเยน็พฒันา ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีน ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิต ัง้ ต าบลขา้วสาร อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาไฮ ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนราษฎรจ์ฬุาสามคัคี ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกบนาแมน ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนอดุม ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นติ้ว ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 480,583,860              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 4,509,280                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 4,509,280                 

งบลงทนุ 4,509,280                 

ครุภณัฑ์ 4,509,280                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,509,280                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนสวรรค ์ต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาเพญ็ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 18 26,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหญา้รงักาหว้ยขมุปูน ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแวงโนนขี้เหลก็ ต าบลผาสุก อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วาปี ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 44,400                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนเห็นวงัชยั ต าบลเวยีง อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สวนมอนค า ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าแคนแก่นคูณ ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองชา้งคาวหนองบง ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวัหนอง ต าบลโนนทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 29 42,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองแวงวทิยา ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนสมบูรณ์ ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาปู-นากลาง ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนกดุคา้ ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพธิ์เหลา่วชิาค าสดีา ต าบลนาชมุแสง อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาทม ต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนธาตุ

นอ้ยก่อส าราญ ต าบล ุทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทมนางาม ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนดงเยน็พรหมประชาสรรค ์ต าบลดงเยน็ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองลาด ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 45 66,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพธิ์ท่าเมอืง ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนงามอดุมวทิย ์ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าบอนโนนสมโภชน ์ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าสงา่ประชาสรรค ์ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หวัดงยาง ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัคางฮูง ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาค าวงั ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้ผึ้งประชาสรรค ์ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 22,200                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นเมอืงนาซ า ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงหวาย ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองสวา่ง ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลประจกัษศิ์ลปาคม ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดั ชดุ 33 48,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สะอาดนามูล ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

น า้เที่ยงลานเตหนองเมก็ ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดั ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนนากวา้งพฒันศึกษา ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตาด ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เซประชาอทุศิ ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแก ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าโคกสูง ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 57 84,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนดง

งา่มนางาม ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นานกชมุนาชมุพร ต าบลนานกชมุ-บะยาว อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสะอาด ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนจ าปี ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 39 57,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยผึ้ง ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สามขา ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 11 16,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลหนองแสง ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 149 220,520                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาฝาย ต าบลนาด ีอ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าออ้ ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เชยีง (ประชาเชยีงเชดิ) ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองกงุดอนบาก ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ป่ากา้ว ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหญา้รงักา ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 18 26,640                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนยางเดี่ยว ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสวา่งนาด ีต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนงาม ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตา้ยสวรรคด์งหวา้น ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองตาใกล ้ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตอ้งหนองสระปลา ต าบลหนองสระปลา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ยาง (อาสาพฒันา 3) ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 19 28,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โสกหมู ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกวชิยัโนนไชยพร ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นล าภู ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นขอนยูง ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นถิน่ ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพธิ์โนนแดง ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลบา้นเพยีมติรภาพที่ 138 ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองหว้ยหลวง 2 ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกศรีส าราญวงัหนา้ผา ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุภวาปี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนมะขา่ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นม่วงคอนสาย ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเพิม่ (อรุโณอปุถมัภ)์ ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนายูง ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัเลาโสมสวรรค ์ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเทพประทาน ต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้ปู่ ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้ทรง ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโชคเจริญ ต าบลสามคัคี อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาเกน็ ต าบลหนองแวง อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสาครพฒันา ต าบลหนองแวง อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหลา่อดุมทรพัยส์มบูรณ์ ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนวงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาหลวง ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนค าบงเจริญสุข ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาคูณ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนารายณ์ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนยางโกนวทิย ์ต าบลหนองหวัคู อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาค า ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหายโศก ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองลมุพกุหญา้มา้ ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลพบูิลยร์กัษ ์ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโพธิ์ ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกเลา้ ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองกลา้ ต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนางิ้ว ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเชยีงงาม ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 353,907,280              
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การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 237,763,700              

งบลงทนุ 237,763,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 237,763,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนาเมอืงไทย

 ต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นเมก็ ต าบล

ขา้วสาร อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนาตูม 

ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนยางโกนวทิย ์

ต าบลหนองหวัคู อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนค าบงเจริญสุข 

ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นแหลมทอง

พฒันา ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโคกสแีกว้ 

ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 160,806,600                 

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองบวับาน ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นเลีย่มพลิกึ ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองแสนตอโนนสรา้งค า ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นดอนจนัทรโ์พนสวรรค ์ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,892,000                    

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

บา้นหว้ยไร่ ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นเม่น ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,304,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเชยีงดา ต าบลเชยีงดา อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นยามกาโนนค า ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 204/27 โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล ต าบล

เพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 5,421,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนโคกโพธิ์วทิยา ต าบลบา้น

โคก อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ 

ต าบลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 640,500                      

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

ส าราญ ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาพู่ ต าบลนาพู่ 

อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นดอนขา่ค า

ผกัหนามประชาสามคัคี ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดงยางนารายณ์ 

ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 387,800                      

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

โพนทนั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ดอกไม ้ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

หนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

เตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหมอ้ ต าบลเตา

ไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองน า้เค็ม 

ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลน า้พ่น อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนหนองส าโรงวทิยา 

ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองนาค า 

ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ผาสุข ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

บา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

เชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

เชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

บา้นเซยีบ ต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นหนองประเสริฐ ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,697,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองหญา้ไซ ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสาม

หมอ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนค าเมยวทิยาคม ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกดุขนวน ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียน

บา้นเมอืงปงั ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนทบักงุประชานุกูล ต าบลทบั

กงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนเหลา่หมากจนัทนค์ า

ลอ่งประชานุกูล ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ผาสุก อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 

ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโพธิ์ชยัดอกค า 

ต าบลโพธิ์ศรีส  าราญ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ศิลปาคม ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

แสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

บา้นนาด ีต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นนาโฮง ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นค าบอนโนนสมโภชน ์ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองกาโนนสมิมา ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง

 จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นตาดโนนทองหลาง ต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นโนนทองอนิทร ์ต าบลโนนทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นค า

แคนแก่นคูณ ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 813,400                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นป่ากา้ว ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

โพนสูง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

บา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

นานกหงสเ์สรีมชียั ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นดงวฒันา ต าบลนา

ค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นค าน า้ทพิย ์

ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

หนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้นวงั

ฮาง ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 813,400                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเพิม่ (อรุโณอปุถมัภ)์ ต าบลนาแค อ าเภอนายูง หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองกงุหนองเจริญ ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นเหลา่ต าแย ต าบลตาลเลยีน อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,697,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเชยีงดกีดุเชอืม ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเทื่อม ต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาแค ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นเทพประทาน ต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนอนุบาลบา้นกอ้งวทิยา ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง หลงั 1 4,028,000                    

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

นวล ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

สรรค ์ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

สวรรค ์ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองแวง อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

พฒันา ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นนายูง ต าบลนา

ยูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

ขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนัเทาผกักาดยา่ 

ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นขา่ ต าบลเมอืง

เพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นติ้ว ต าบลเมอืง

พาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นค าดว้ง ต าบลค า

ดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นม่วง ต าบลจ าปา

โมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบา้นหนองนาค า ต าบล

หนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ต าบล

ศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 4,209,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ต าบล

ศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 4,209,600                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ. 4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโนนจ าปา 

ต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนบา้นท่าโสม  ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม หลงั 1 8,221,500                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ   

ต าบลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 12,626,900                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนบา้นหมากแขง้  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 7,245,500                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,022,800                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดงเค็ง (น าวฒันาอปุถมัภ)์ ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอนอดุม (เนยอปุถมัภ)์ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

บา้นดู่ ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองตะไก ้ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

พรานเหมอืน ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ประชาสามคัคี ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

งอยเลงิทอง ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ค ากลิ้ง ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนสะอาดผาสุข ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดงมะกรูดทรายทอง ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา ๙๒ (ชมุชนนาขา่) ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ด่าน ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนิคม

โนนสมบูรณ์ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

คอนเลยีบ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาทรายนาม่วง ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดงขนัทอง ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

จอมศรี ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สรา้งแป้น ต าบลสรา้งแป้น อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ยามกาใหญ่ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาพูนทรพัย ์ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนส าราญ ต าบลหนองออ้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองเมก็หว้ยทราย ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

เหลา่กลว้ยโนนสมพร ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

พฒันาศรีผดุงอดุมวทิย ์ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ปอพาน ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สรอ้ยพรา้ว ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ดอนกลอย ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โพนสูงโนนสวรรค ์ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนบา้นนางวั ต าบลนางวั

 อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,568,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,908,200                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอูบมงุ ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัเงนิ ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ แห่ง 1 233,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขา้วสาร ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 222,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาด ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเซประชาอทุศิ ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตอสูงแคน ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาแอง ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลหนองออ้ อ าเภอหนองววัซอ แห่ง 1 42,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนกดุหมากไฟ ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกลา่ม ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ แห่ง 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเลา ต าบลน า้พ่น อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเชยีงพณิ 1 ต าบลหนองบวับาน 

อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวับาน ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนอง แห่ง 1 251,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเมก็หว้ยทราย ต าบลโนนหวาย อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้พ่น ต าบลน า้พ่น อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหวาย ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแซงสรอ้ย ต าบลน า้พ่น อ าเภอหนองววัซอ แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนรฐัประชา509 ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมากหญา้ ต าบลหมากหญา้ อ าเภอหนองววัซอ แห่ง 1 138,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนชยัศรี ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ ต าบลหนองววัซอ อ าเภอหนอง แห่ง 1 279,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงเดดิเกษตรสมบูรณ์ ต าบลน า้พ่น 

อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 314,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแวงจมุพล ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนอง แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงสวา่งสามคัคี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสวาง ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 367,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเค็ง (น าวฒันาอปุถมัภ)์ ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๙๒ (ชมุชนนาขา่) ต าบลนาขา่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 181,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทรายนาม่วง ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 281,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหวัหมู ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงปอ ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 187,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบ ัว่ประชาสรรค ์ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 188,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมากแขง้ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคอนเลยีบ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 227,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกน า้ขาว ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีสุวรรณโพนสวา่ง ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแพงศรี ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 68,500                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจอมศรี ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาพงั ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นธาตุ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนเลาโพนทอง ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีนโพนทนั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขา่ทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ ต าบลจอมศรี อ าเภอ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนรงัหนองผอืวทิยา ต าบลสรา้งแป้น อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งแป้น ต าบลสรา้งแป้น อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าหนาด ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 154,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค่ายประจกัษศิ์ลปาคม ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยามกาใหญ่ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลวงหวัสวย ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมอ้ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะอาดนาพงัศรีเจริญ ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลบุหวายป่าขาม ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 335,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนอดุม (เนยอปุถมัภ)์ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจ ซ ีบา้นอนิทรแ์ปลง ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขาว ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคอนแสน ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นงอยเลงิทอง ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 300,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนนากวา้งพฒันศึกษา ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค ากลิ้ง ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 62,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดู่ ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตุ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนาเจริญ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทาม ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 286,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมติรภาพ6 ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาดผาสุข ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนหวาย ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบ่อนอ้ยประชาสรรค ์ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืง แห่ง 1 266,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองน า้เค็ม ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสุขสมบูรณ์ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนนิคมสรา้งตนเองเชยีงพณิ 2 ต าบลนิคม

สงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนโนนสูง ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 353,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบุนาหล า่ ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง แห่ง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอหีลุง่ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสนีวล ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหมูม่นวทิยาสรรค ์ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืง แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีบุญเรือง ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนาไฮโนนสะอาด ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ แห่ง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขมิ้นบ่อโคลน ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ดอนแตง ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 300,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงอดุม ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถอ่นนอ้ยหนองไผ่ค า ต าบลหนองนาค า อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 191,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตูม ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเชยีงพณิ 3 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งหลวงสรา้งค า ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ แห่ง 1 413,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเตาไห ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 457,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนชาดวรุบลวทิยา ต าบลสรา้งคอม อ าเภอ แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาหวา้ (สนัติราษฎรพ์ทิยาคม) ต าบลนาสะอาด 

อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิโงม ต าบลหนิโงม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั แห่ง 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เที่ยง ต าบลหนิโงม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวรรคร์าษฎร ์ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสงา่ ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด แห่ง 1 210,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกองส ีต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดานใหญ่พทิยาคาร ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ แห่ง 1 98,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม แห่ง 1 330,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาดราษฎรส์มบูรณ์ ต าบลตาดทอง อ าเภอศรี แห่ง 1 330,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสหราษฎรว์ทิยานุสรณ์ ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงั แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่แชแลหนองแวง ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวา แห่ง 1 357,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงปงั ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าโคกสูง ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวงัสามหมอ แห่ง 1 330,500                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเรือง ต าบลผาสุก อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าแร่ ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 210,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหญา้รงักาหว้ยขมุปูน ต าบลปะโค อ าเภอ แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางหลอ่โนนน า้ยอ้ย ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกหนองแวง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกอก ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 373,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ายม ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดั แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสาม แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยแสงอรุณวทิยา ต าบลโพธิ์ศรีส  าราญ อ าเภอโนน แห่ง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโปร่ง ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสีแ่จ ต าบลผาสุก อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงเมอืง (ดงเมอืงวทิยา) ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุ แห่ง 1 294,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเจริญ ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแสงสวา่ง ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสา ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าไฮพทิยาคม ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ แห่ง 1 201,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสมิมา ต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 207,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกศรีส าราญวงัหนา้ผา ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ แห่ง 1 210,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหยาดน า้เกลี้ยง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ แห่ง 1 210,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลประจกัษศิ์ลปาคม ต าบลนาม่วง อ าเภอ

ประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าม่วง ต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ แห่ง 1 98,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่กลว้ยโนนสมพร ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุ แห่ง 1 270,900                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์สงา่ (มงักรสามเสนอนุสรณ์) ต าบลกมุภวาปี

 อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนาด ีอ าเภอหนองแสง จงัหวดั แห่ง 1 203,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาดสีรา้งบง ต าบลผาสุก อ าเภอกมุภวาปี แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด แห่ง 1 474,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าคอ้พทิยศึกษา ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ แห่ง 1 270,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเดยีม ต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 87,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาฝาย ต าบลนาด ีอ าเภอหนองแสง จงัหวดั แห่ง 1 321,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนอ านวย ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ แห่ง 1 128,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลวงัสามหมอ ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสาม แห่ง 1 238,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าบอนประชาสรรค ์ต าบลหนองแสง อ าเภอหนอง แห่ง 1 317,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เที่ยงลานเตหนองเมก็ ต าบลอุ่มจาน อ าเภอ

ประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 257,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนมะขา่ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี แห่ง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั แห่ง 1 249,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสาม แห่ง 1 274,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทองค าเจริญ ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนน แห่ง 1 323,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั แห่ง 1 104,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนจ าปี ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 55,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกผกัหวานโนนรงัษ ีต าบลหว้ยเกิ้ง อ าเภอกมุ แห่ง 1 189,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกเลา้ ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ แห่ง 1 484,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสมด ีต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั แห่ง 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกสวา่งดงงา่มนอ้ย ต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ แห่ง 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุปาว ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั แห่ง 1 224,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกงพาน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 209,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแดง ต าบลสอีอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนน แห่ง 1 493,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทอง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม แห่ง 1 250,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุนาคอ้ ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั แห่ง 1 145,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอ

ประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนจ าปา ต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 144,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสอีอสวา่งราษฎรส์ามคัคี ต าบลสอีอ อ าเภอกมุ แห่ง 1 330,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง ต าบลพนัดอน อ าเภอ แห่ง 1 186,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสูง ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 261,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทมนางาม ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด แห่ง 1 378,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าเมยวทิยาคม ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายูง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวาปี ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงเฒ่า ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด แห่ง 1 210,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 

ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสงแสงแกว้ ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนน แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าลีศ่รีสุขวทิยา ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี แห่ง 1 269,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทรายฟอง ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษ์ แห่ง 1 187,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิฮาวโนนงาม ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี แห่ง 1 175,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยบงดงมะไฟ ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี แห่ง 1 491,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนกเขยีน ต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรี แห่ง 1 94,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเยยี ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดั แห่ง 1 316,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลบา้นยา อ าเภอหนองหาน แห่ง 1 477,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั แห่ง 1 202,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลพบูิลยร์กัษ ์ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ์ แห่ง 1 156,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนสูงโนนสวรรค ์ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดั แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผกัตบประชานุกูล ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน แห่ง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบงัหนองเขือ่น ต าบลหนองสระปลา อ าเภอ

หนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหวัดงยาง ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสวา่ง ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง แห่ง 1 388,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่ง ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 252,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนสูง ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั แห่ง 1 278,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหวา้นใหญ่ประชาคม ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลย์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน แห่ง 1 664,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองหาน (วนัครู2502) ต าบลหนองหาน 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 487,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่พทิยาคม ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนอง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตาใกล ้ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน แห่ง 1 727,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาค าพรสนัติ ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 378,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตูม ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 201,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชยั ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเจริญ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั แห่ง 1 142,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแวงวทิยา ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน แห่ง 1 507,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนนางค า ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน แห่ง 1 91,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดั แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบากโนนสวรรค ์ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนอง แห่ง 1 220,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองนกทา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน แห่ง 1 479,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่โพธิ์ชยั ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนกดุคา้ ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั แห่ง 1 456,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัสะอาดโพธิ์ค า ต าบลดอนกลอย อ าเภอ

พบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน แห่ง 1 340,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโสกหมู ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน แห่ง 1 411,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองกงุดอนบาก ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน แห่ง 1 642,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเพก็ค าบากหายโศก ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนอง แห่ง 1 123,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าออ้ ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดั แห่ง 1 616,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเมอืงนาซ า ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 178,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจนัทน ์ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 349,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์เหลา่วชิาค าสดีา ต าบลนาชมุแสง อ าเภอทุ่ง แห่ง 1 430,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายม ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาปู-นากลาง ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนนาสรา้ง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน แห่ง 1 123,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพงังู ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 158,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองเมก็ ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนอง แห่ง 1 167,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไฮโนนส าราญ ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง แห่ง 1 284,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนขี้เหลก็ ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 189,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนหอม ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชา้ง ต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค ายาง ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดั แห่ง 1 387,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกมุ่นเหลา่สวรรค ์ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยา ต าบลบา้นยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดั แห่ง 1 362,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีขวญัเมอืง ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองลาด ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง แห่ง 1 241,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาสนีวล ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 202,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นถอ่นนาเพลนิ ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ แห่ง 1 149,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าน า้ทพิย ์ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดั แห่ง 1 169,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวทิยายน ต าบลเทศบาล 1 อ าเภอ

หนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 389,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนันอ้ย ต าบลบา้นยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดั แห่ง 1 358,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงคา้พฒันา ต าบลโพนสูง อ าเภอบา้นดุง แห่ง 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาม ัง่ ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนค าตานาหนองกงุ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน แห่ง 1 342,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทรายน า้รอด ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนสะงวย ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน แห่ง 1 444,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธาตุดอนตูม ต าบลบา้นยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดั แห่ง 1 168,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนงามอดุมวทิย ์ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง แห่ง 1 119,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนศรีทอง ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธาตุนอ้ยก่อส าราญ ต าบล ุทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงยางนอ้ยโนนตาล ต าบลดอนกลอย อ าเภอ แห่ง 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองออูิ ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตา้ยสวรรคด์งหวา้น ต าบลหนองเมก็ อ าเภอ แห่ง 1 122,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นออ้มกอ(ประชาสามคัค)ี ต าบลออ้มกอ อ าเภอ แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั แห่ง 1 270,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยยางชยัพร ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตอ้งหนองสระปลา ต าบลหนองสระปลา อ าเภอ

หนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้ผึ้งประชาสรรค ์ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง แห่ง 1 138,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไผ่ลอ้มโนนสมบตัิ ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าช่วง ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 223,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวันอ้ย ต าบลหนองสระปลา อ าเภอหนอง แห่ง 1 109,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงไพรวลัย ์ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบุญมศีรีสวา่ง ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 459,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลนาชมุแสง อ าเภอทุ่งฝน แห่ง 1 199,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,826,100                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเปิด โรงเรียนบา้นหนองไฮโนนส าราญ

 ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 447,700                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนบา้นดงวงัพงั ต าบล

สะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 52,000                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองไผ่ (วดัเวฬวุนัอปุถมัภ)์ ต าบลนาทราย 

อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองงิ้ว ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 100,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นวงัคางฮูง ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 472,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

บ่อปทัม ์ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 152,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นยาง (อาสาพฒันา 3) ต าบลหนองหาน อ าเภอ

หนองหาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 102,600                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 33,963,800                

งบลงทนุ 33,963,800                
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ครุภณัฑ์ 33,963,800                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,278,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นโคกถาวรทราย

งาม ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนทบักงุประชานุกูล ต าบลทบักงุ อ าเภอหนอง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสะอาดนามูล ต าบลหว้ยสามพาด 

อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนผาสุกประชานุกูล ต าบลผาสุก อ าเภอวงั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนทรายฟอง ต าบลนาม่วง อ าเภอ

ประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสามคัคีวทิยาคาร ต าบลหวันาค า อ าเภอศรี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบุ่งหมากลาน ต าบลปะโค อ าเภอกมุ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นค าเตา้แกว้หนิลาด ต าบลโคกกลาง 

อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหวา้นใหญ่ประชาคม ต าบลดอนกลอย 

อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองไผ่ (วดัเวฬวุนัอปุถมัภ)์ ต าบลนา

ทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสมวไิล ต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง

 จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นงิ้วมชียั ต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้น

ดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลออ้มกอ อ าเภอ

บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหวัหนองยาง

 ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนชมุชนสะงวย ต าบลหนองหลกั 

อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอนนางค า ต าบลสะแบง 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 21,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนายม ต าบลดอนกลอย 

อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโสกหมู ต าบลหนองหาน 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอนกลางตาลเดี่ยว ต าบล

พงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพงัซอ่น ต าบลพงังู อ าเภอ

หนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองหลกั ต าบลหนองหลกั

 อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอ

หนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองหญา้รงักา ต าบลพงังู 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองบ ัว่ประชาสรรค ์ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองผง ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองหญา้รงักาหว้ยขมุปูน ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนโนน

จ าปาประชาสรรค ์ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 6,400                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

สอีอสวา่งราษฎรส์ามคัคี ต าบลสอีอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ใบ 6 55,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

หว้ยยางชยัพร ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 9,800                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นนาด ีต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นโคกลา่ม ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองออูิ ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นนาทรายน า้รอด ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ใบ 1 15,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,111,200                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกสะอาดศรี

บูรพา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองตอสูงแคน 

ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนค่ายประจกัษศิ์ลปาคม

 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นม่วงสวา่งสามคัคี

 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแวงฮคี า

หมากคูณ ต าบลหนองออ้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นผาสงิห ์ต าบล

หมากหญา้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอูบมงุ ต าบลอูบ

มงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหลวงหวัสวย 

ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหมูม่นโพนสวา่ง 

ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นยวด ต าบลบา้น

ยวด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหมากบา้เลาโคก

กลาง ต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเหลา่แชแลหนอง

แวง ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกศรีส าราญวงั

หนา้ผา ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนหนองม่วง 

ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นม่วงดง ต าบล

โคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบล

หนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนทองค าเจริญ

 ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนจ าปี ต าบลจ าปี

 อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้ง ต าบล

บา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสามคัคีวทิยาคาร 

ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นค านอ้ย ต าบล

ผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสหราษฎรว์ทิยานุสรณ์

 ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหาญใจพทิยาคม 

ต าบลหนองกงุทบัมา้ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไทยสมพร ต าบล

หนองกงุทบัมา้ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเลงิถอ่นโนนสมบูรณ์ 

ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองประเสริฐ 

ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่ายม ต าบลแสง

สวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบล

หนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเมอืงปงั ต าบลอุ่

มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองเต่าดอน

หายโศก ต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพงังู ต าบลพงังู 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัฮาง ต าบล

สรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสรอ้ยพรา้ว 

ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเมก็ดงเรือง 

ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงแสนสุข ต าบล

ดงเยน็ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นศรีเมอืง ต าบล

บา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเหลา่หลวง ต าบล

วงัทอง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นออ้มกอประชา

สามคัคี ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นยางเหลา่สวน

กลว้ย ต าบลโนนทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองโนไชยวาน 

ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นขอนยูง ต าบล

ขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหวัขวั ต าบลเมอืง

เพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลเมอืง

พาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองกงุวงัแสง 

ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโชคเจริญ ต าบล

สามคัคี อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาเกน็ ต าบล

หนองแวง อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุพลนาคลงั ต าบล

นายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนอดุรพฒันศึกษา 

ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนแสงอร่ามพทิยาคม 

ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองแดงวทิโยดม 

ต าบลสอีอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสามคัคีพทิยาคาร 

ต าบลสามคัคี อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 764,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

หนองแวงวทิยา ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

ชมุชนสะงวย ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นเกิ้งนอ้ย ต าบล

ปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนอนุบาลกมุภวาปี 

ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาม่วง ต าบลนา

ม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนสา ต าบลนา

ม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงกลาง ต าบล

ผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้ง ต าบล

บา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนกลางตาล

เดี่ยว ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นไชยวานโนนลอื

ชยั ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นขาววั ต าบลพงังู 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดงไพรวลัย ์

ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกลว้ย ต าบลบา้น

ชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาสนีวล ต าบล

บา้นชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นทรายมูล ต าบล

บา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นป่ากา้ว ต าบล

โพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนสะงวย ต าบล

หนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นพงัซอ่น ต าบล

พงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสรอ้ยพรา้ว 

ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกมุ่นเหลา่สวรรค์

 ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นยาง (อาสาพฒันา 3)

 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนนานกหงสเ์สรีมชียั 

ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนเพยีปู่หนองเรือ ต าบล

ไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนเงนิ 

ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองหญา้

รงักาหว้ยขมุปูน ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโนนจ าปาประชา

สรรค ์ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นกอก ต าบล

ศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหว้ยวงัปลา 

ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นทบัไฮ 

ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนเชยีงค า้

 ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นค าไผ่ ต าบล

เวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนสมิมา 

ต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนวดัป่าทรง

ธรรม ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี

ส  าราญ ต าบลโพธิ์ศรีส  าราญ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโพนทอง 

ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหวัขวั

เหมอืดแอ่ ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนทองค า

เจริญ ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนดงงา่มนางาม 

ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นไทย ต าบล

ดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาจาน 

ต าบลโพนสูง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 

ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นขาววั ต าบล

พงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองสวา่ง 

ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองหญา้

รงักา ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนศรีขวญัเมอืง 

ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นจนัทน ์

ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดงยางนอ้ย

โนนตาล ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหวัหนองยาง

 ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์

 ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นค าน า้ทพิย ์

ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนสยาม

กลการ 3 ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ค าม่วง ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นค า

เลาะ ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ค าบอน ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลพงังู 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเพก็ค าบากหายโศก

 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นค ายาง ต าบลไชย

วาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองไผ่ (วดัเวฬุ

วนัอปุถมัภ)์ ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นป่ากา้ว ต าบลโพน

สูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดงพฒันา ต าบลค า

เลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นถอ่นค าหวด ต าบล

บา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นพงัซอ่น ต าบลพงังู

 อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นวงัชมภู ต าบลค า

เลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนสะงวย ต าบล

หนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบล

โพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,117,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองหญา้รงักา ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองไฮโนนส าราญ ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้น

ดุง จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนสะงวย ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกถาวรทรายงาม ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นค าเลาะ ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นซ าป่ารงั ต าบลบา้นจตี

 อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าลีศ่รีสุขวทิยา ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกศรีหว้ยยาง ต าบลนาด ีอ าเภอหนองแสง เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าสงั ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองโก ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนม่วง ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นปอ ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงั

สามหมอ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั SVGA ขนาด 3,000

 ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนทรายฟอง ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษ์

ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นขาววั ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองกาโนนสมิมา ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอ

บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นศรีเมอืง ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบ่อ (พอลพทิยาประชานุสรณ์) ต าบล

หนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาเยยี ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนนาสรา้ง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นถอ่นค าหวด ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหงษาวด ีต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนพฒันาศรีผดุงอดุมวทิย ์ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอ

บา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 30,300                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบวัสะอาดโพธิ์ค า ต าบลดอนกลอย 

อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษ์

ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธานี จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นนายม ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นไผ่ลอ้มโนนสมบตัิ ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นสมด ีต าบลบา้นโปร่ง 

อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกมุ่นเหลา่สวรรค ์ต าบล

สรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนทองอนิทร ์ต าบลโนน

ทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกถาวรทรายงาม ต าบล

พงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นออ้มกอ(ประชาสามคัค)ี 

ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชมุชนนากวา้งพฒันศึกษา 

ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโคกลาด ต าบลหนองไฮ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนสะอาดผาสุข ต าบล

หนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแก ต าบลหนองนาค า

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นกิ่วดงมะไฟ ต าบลนาพู่ 

อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นสะอาดนาพงัศรีเจริญ 

ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนรฐัประชา509 ต าบลโนนหวาย 

อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ ต าบลหนอง

ววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้พ่น ต าบลน า้พ่น อ าเภอ

หนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยเกิ้ง(วฒันเสรีราษฏร์

บ  ารุง) ต าบลหว้ยเกิ้ง อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 

ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนสวรรค ์ต าบลตูมใต ้

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นบะยาว ต าบลบุ่งแกว้ 

อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นนาดโีคกกลาง ต าบลนาด ี

อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นกงพาน ต าบลพนัดอน 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนหาญใจพทิยาคม ต าบลหนอง

กงุทบัมา้ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ต าบลศรีธาตุ 

อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าลาด สาขาแหลมทอง 

ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนกลางตาลเดี่ยว ต าบล

พงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นถอ่นนาเพลนิ ต าบลนา

ทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นค าแคนแก่นคูณ ต าบล

คอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหลกั ต าบลหนอง

หลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 15,692,300                   
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนอนุบาลประจกัษศิ์ลปาคม ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปา

คม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลบา้นผอืพทิยาภูม ิต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าโปงทอง ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกก่อง ต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาไหม ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโคกค าไหล ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเรืองชยั

 ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

สะหนาย ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดงคา้

พฒันา ต าบลโพนสูง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นม่วง 

ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาล

หนองหานวทิยายน ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

หาน (วนัครู2502) ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหวั

หนอง ต าบลโนนทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาลบา้น

ผอืพทิยาภูม ิต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนัเทา

ผกักาดยา่ ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนอนุบาล

บา้นเพยีมติรภาพที่ 138 ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

กลิ้ง ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองเชยีงพณิ 3 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นอี่

เลีย่น ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

หาดดงเหลา่ตอ้ง ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตาด 

ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

งามหนองตุ ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

เลาโพนทอง ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นทอน

ดอนยาว ต าบลสรา้งแป้น อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เมก็หว้ยทราย ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผา

สงิห ์ต าบลหมากหญา้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวับาน ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนกดุ

หมากไฟ ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวงฮคี าหมากคูณ ต าบลหนองออ้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

ยาง ต าบลท่าลี ่อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นปะโค

 ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสีแ่จ 

ต าบลผาสุก อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 49 77,420                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเซยีบ

 ต าบลเชยีงแหว อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

เงนิ ต าบลแชแล อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุจกิ

 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

กองส ีต าบลตูมใต ้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

กมุภวาปี ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

กลางหนองแวงใหญ่ ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโสกรงั

โนนสวา่ง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โก ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเมอืง

ปงั ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กงุทบัมา้ ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 90 142,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองไผ่

พรเจริญ ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนานก

ชมุนาชมุพร ต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

ทอง ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรี

ธาตุ ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 288 455,040                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

หนองแวง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

หนองแสง ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 200 316,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ฝาย ต าบลนาด ีอ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

เจริญ ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

แบก ต าบลเวยีงค า อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคอ้

นอ้ย ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 5 7,900                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดานใหญ่

พทิยาคาร ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 6 9,480                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

เรือง ต าบลผาสุก อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 19 30,020                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สงา่ ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศาลา

 ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเชยีง 

(ประชาเชยีงเชดิ) ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาค า

วงั ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพธิ์

เหลา่วชิาค าสดีา ต าบลนาชมุแสง อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค าน า้

ทพิย ์ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง

คอนสาย ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวั ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนธาตุดอน

ตูม ต าบลบา้นยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ลาด ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

เจริญ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

สะงวย ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

แคนแก่นคูณ ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบ่อ

ปทัม ์ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ทุ่งย ัง้ ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค าออ้

 ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 52 82,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาค า

พรสนัติ ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่าช่วง

 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโสก

หมู ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กงุดอนบาก ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตา้ย

สวรรคด์งหวา้น ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหวัดง

ยาง ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สมบูรณ์ ต าบลนาชมุแสง อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัฮาง

 ต าบลสรอ้ยพรา้ว อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สวา่งนาด ีต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นตอ้ง

หนองสระปลา ต าบลหนองสระปลา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเมอืง

นาซ า ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ชยัศิลป์ ต าบลดงเยน็ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

หอม ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชา้ง 

ต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นผกั

ตบประชานุกูล ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนก าแมดค า

เจริญ ต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นป่าเป้า

 ต าบลดงเยน็ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเมอืง

ไพร ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

งิ้ว ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

หญา้รงักา ต าบลพงังู อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสระ

คลองพฒันา ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

โสม ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 69 109,020                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหยวก

 ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โนไชยวาน ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แหลมทองพฒันา ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

แดง ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขวัลอ้

 ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

ฐานะ ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนางาม

 ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขา่ 

ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สวา่ง ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นผาทอง ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนค าคอ้พทิยศึกษา ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลนาด ีอ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงยางนอ้ยโนนตาล ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกทุ่งย ัง้ ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกดุดู่อดุมวทิย ์ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงค า ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกสวา่งนาด ีต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองกงุดอนบาก ต าบลผกัตบ อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นศาลา ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอดุรวฒันานุสรณ์ ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนยางโกนวทิย ์ต าบลหนองหวัคู อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนแดง ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาคูณ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกวชิยัโนนไชยพร ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นขอนยูง ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเทพประทาน ต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        
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02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัเลาโสมสวรรค ์ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนค าบงเจริญสุข ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นขวัลอ้ ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคูดงประชาสรรค ์ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนารายณ์ ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกสแีกว้ ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโนนฐานะ ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองฆอ้งนาสนีวล ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้ทรง ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลบา้นเพยีมติรภาพที่ 138 ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้

เที่ยงลานเตหนองเมก็ ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลศรีธาตุ ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ป่าหวาย ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นดง

โพนยอ ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โพนสูงโนนสวรรค ์ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนสมบูรณ์ ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ไทย ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โพนสูงโนนสวรรค ์ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โพธิ์ท่าเมอืง ต าบลถอ่นนาลบั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เชยีงงาม ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองแวงตาด ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        
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02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนสามพรา้ว ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นอหีลุง่ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนหาดดงเหลา่ตอ้ง ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองตอสูงแคน ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองบ ัว่ประชาสรรค ์ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดู่ ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนเดื่อ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองตะไก ้ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหลบุหวายป่าขาม ต าบลบา้นตาด อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนเจ ซ ีบา้นอนิทรแ์ปลง ต าบลบา้นตาด อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนมติรภาพ6 ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นศรีบุญเรือง ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นด่าน ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสงัซาวงัน า้ขาว ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหวา้น ต าบลสรา้งแป้น อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นคอนเลยีบ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นแพงศรี ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นยาง (คุรุราษฎรว์ทิยา) ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาทรายนาม่วง ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นศรีสุวรรณโพนสวา่ง ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสรา้งแป้น ต าบลสรา้งแป้น อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นศรีบุญเรือง ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหมอ้ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นป่ากา้วดอนแดง ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นยามกาใหญ่ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองแสนตอโนนสรา้งค า ต าบลสุมเสา้ 

อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกลา่ม ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโนนชยัศรี ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองบวัเงนิ ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเหลา่แชแลหนองแวง ต าบลแชแล อ าเภอกมุ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทมนางาม ต าบลทมนางาม อ าเภอโนน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลวงัสามหมอ ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงั

สามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลกู่แกว้ ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนวงัทอง ต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นฝาง ต าบลโพนสูง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นคอ้นอ้ย ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นงอยเลงิทอง ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๙๒ (ชมุชนนาขา่) ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห ์ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนเดื่อ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโก่ย ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นศรีบุญเรือง ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนนากวา้งพฒันศึกษา ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี

 จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นขา่ทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นคอนสวรรคส์นิเจริญ ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนส าราญ ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นน า้เที่ยง ต าบลหนิโงม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลหนองออ้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าหนาด ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองบวับาน ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยไร่ ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองแวงเดดิเกษตรสมบูรณ์ ต าบลน า้พ่น อ าเภอหนอง

ววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 10,559,220                

งบลงทนุ 10,559,220                

ครุภณัฑ์ 10,559,220                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 325,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 

ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 3 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี เครื่อง 2 80,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 3 84,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 3 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดั เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 1 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตู ้ 5 27,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 1 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตู ้ 5 39,500                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2

 ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,419,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี

 เขต 2 ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี

 เขต 3 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี

 เขต 4 ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 11 242,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 

ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 3 ต าบลหนองหาน 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 7 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 4 ต าบลบา้นผอื 

อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 1 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 4 ต าบลบา้นผอื 

อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 6 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 1 ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั เครื่อง 10 79,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 4 ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั เครื่อง 17 42,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 1 ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 3 ต าบล

หนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 1 ต าบลหมากแขง้

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 5 115,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 3 ต าบลหนองหาน

 อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 92,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 3 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 3 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 4 ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 203,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 

ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 6 115,800                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 4 

ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 1 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2 ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 26,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,280,720                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นธาตุประชานุกูล ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นน า้ปู่ ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนหนองม่วง ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัคางฮูง ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนสะงวย ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนยางโกนวทิย ์ต าบลหนองหวัคู อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองทุ่ม ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหวัชา้ง ต าบลโสมเยีย่ม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคูดงประชาสรรค ์ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นแสงสวา่ง ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

ทบักงุประชานุกูล ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่ายม ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนหว้ยแสงอรุณวทิยา ต าบลโพธิ์ศรีส  าราญ อ าเภอโนนสะอาด ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งตาลเลยีน ต าบลตาลเลยีน อ าเภอกดุจบั จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นหวัชา้ง ต าบลโสมเยีย่ม อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงหวายดงขวาง ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นตูม 

ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นค าเลาะ

 ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนหนองกงุวงั

แสง ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการและหอ้งพเิศษ 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นขอนยูง ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดั ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเชยีง

ยนื ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเลือ่ม 

ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นค ากลิ้ง

 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

นาไฮโนนสะอาด ต าบลสุมเสา้ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบุ่ง

หมากลาน ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

หนองม่วง ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนดงเมอืง (ดง

เมอืงวทิยา) ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 70 117,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุขน

วน ต าบลบุ่งแกว้ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 38 63,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นอุ่มจาน

 ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 39 65,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

ประจกัษศิ์ลปาคม ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 65 109,200                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

กลาง ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุนา

คอ้ ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 26 43,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แสง ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 16 26,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาฝาย

 ต าบลนาด ีอ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนค าคอ้พทิย

ศึกษา ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 29 48,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

แสนสุข ต าบลดงเยน็ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 13 21,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สวา่ง ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง 

ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นยาง

เหลา่สวนกลว้ย ต าบลโนนทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

หวาย ต าบลบา้นจนัทน ์อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนนานกหงส์

เสรีมชียั ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

กลอย ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 5 8,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นตอ้ง

หนองสระปลา ต าบลหนองสระปลา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาค า

พรสนัติ ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาทม 

ต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 23 38,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเมก็ดง

เรือง ต าบลหนองเมก็ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลา่

หลวง ต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนค า

ตานาหนองกงุ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเทื่อม 

ต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนดอนตาล

ดงบงัวทิยา ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนบา้น

ทุ่งตาลเลยีน ต าบลตาลเลยีน อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

โนไชยวาน ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหยวก 

ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเพิม่ 

(อรุโณอปุถมัภ)์ ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 15 25,200                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ตาดราษฎรส์มบูรณ์ ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนหนอง

กงุวงัแสง ต าบลหายโศก อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองทุ่ม ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหว้ยปลาโดศรีสามารถ ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นถอ่นนาเพลนิ ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นเชยีงดกีดุเชอืม ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหมากแขง้ ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนค่ายประจกัษศิ์ลปาคม 

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกสะอาดศรีบูรพา 

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นชยัพรมติรภาพที6่7 

ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองขุน่เหลา่หลกั

วทิยา ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นเหลา่ดอนเงนิ ต าบล

บา้นเหลา่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนสุมเสา้วทิยา ต าบลสุมเสา้

 อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอนขา่ค าผกัหนาม

ประชาสามคัคี ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า ต าบล

บา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นอูบมงุ ต าบลอูบมงุ 

อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นนายูง ต าบลนายูง 

อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นปากดง ต าบลโพนสูง

 อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนค าบงเจริญสุข ต าบลค าบง

 อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นใหม่ ต าบลเมอืงพาน 

อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นเตาไห ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นหลวงหวัสวย ต าบลนาพู่ อ าเภอ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นเมก็ ต าบลขา้วสาร อ าเภอบา้น ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นกาลมึ ต าบลเมอืงพาน อ าเภอ ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 71,620,560                

งบลงทนุ 71,620,560                

ครุภณัฑ์ 6,433,660                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 978,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองแซง ต าบลไชยวาน อ าเภอไชย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสงเปลอืยดงสามสบิ ต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดงดารา ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคอ้ดอนแคน ต าบลคอ้ใหญ่ อ าเภอกู่

แกว้ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 50 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเชยีงหวางสรา้งลาน ต าบลเชยีงหวาง

 อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหมูม่นโพนสวา่ง ต าบลบา้น

ธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 28,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ี โรงเรียนมธัยมสริิวณัวรี 1 อดุรธานี ต าบลเชยีงพณิ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 248,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นท่าลี ่ต าบลบา้น

หยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทองอนิทรส์วนมอญ

 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบล

หนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาม ัง่ ต าบล

บา้นยวด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โคกกลาง ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 655,700                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นศรีชมชืน่บุญชติวทิยา ต าบลหนิโงม อ าเภอ

สรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาม ัง่ ต าบลบา้นยวด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นทองอนิทรส์วนมอญ ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนกลอยดอนอดุม ต าบล

นาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นท่าลี ่ต าบลบา้นหยวก 

อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 16 371,200                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นม่วงดง ต าบลโคกกลาง 

อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 8 185,600                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,263,960                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นม่วงประชาบ ารุง ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นสมประสงค ์ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นท่าลี ่ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนบา้นแมดวทิยาคม ต าบลเชยีงดา อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นค าจวง ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการและหอ้งพเิศษ 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการและหอ้งพเิศษ 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองหวา้หนองไผ่ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 43 63,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาม ัง่ ต าบลบา้นยวด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 42 62,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนเดื่อ ต าบลบา้นโคก อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 37 54,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

ผกัหอม ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนร่มเกลา้ 2 ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนเลงิถอ่นโนนสมบูรณ์ ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอ

วงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าลี ่ต าบลบา้นหยวก

 อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา  (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาชมุแสง ต าบลนาชมุแสง 

อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,186,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นดอนบาก 

ต าบลบา้นโคก อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นโคกผกัหอม

 ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนาม ัง่ 

ต าบลบา้นยวด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,498,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นเชยีง

หวางสรา้งลาน ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้น

หนองหวา้หนองไผ่ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้น

หนองบ่อ ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นดอนกลอยดอนอดุม 

ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,104,000                    

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

ชติวทิยา ต าบลหนิโงม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นทองอนิทรส์วนมอญ ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุ

ภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนร่มเกลา้ 2 ต าบลไชยวาน 

อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองแซง ต าบล

ไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นแมดวทิยาคม ต าบลเชยีงดา อ าเภอสรา้งคอม หลงั 1 6,345,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นดอนเดื่อ ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,104,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนเลงิถอ่นโนนสมบูรณ์ ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงั

สามหมอ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นม่วงดง ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นโคก

สวา่ง ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,041,000                    
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นสงเปลอืยดง

สามสบิ ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคอ้ดอนแคน ต าบลคอ้ใหญ่ อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดั หลงั 1 5,436,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง ต าบล

บา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนนาไหมพทิยาคม 

รชัมงัคลาภเิษก ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนมธัยมสริิวณัวรี ๑ อดุรธานี 

ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,450,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: สนามกฬีาอเนกประสงค ์ โรงเรียนนาไหมพทิยาคม รชัมงั

คลาภเิษก ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,275,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,070,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีชมชืน่บุญชติวทิยา ต าบลหนิโงม อ าเภอสรา้ง แห่ง 1 419,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแกว้ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดั แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั แห่ง 1 262,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทองอนิทรส์วนมอญ ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุ แห่ง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงดารา ต าบลออ้มกอ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดั แห่ง 1 402,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแซง ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดั แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสมประสงค ์ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดั แห่ง 1 749,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกผกัหอม ต าบลอูบมงุ อ าเภอหนองววัซอ แห่ง 1 556,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนเดื่อ ต าบลบา้นโคก อ าเภอสรา้งคอม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาม ัง่ ต าบลบา้นยวด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดั แห่ง 1 640,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแมดวทิยาคม ต าบลเชยีงดา อ าเภอสรา้งคอม แห่ง 1 176,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมากตูมดอนยานาง ต าบลนาขา่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 196,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหมูม่นโพนสวา่ง ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ แห่ง 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง แห่ง 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสงเปลอืยดงสามสบิ ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุ แห่ง 1 311,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเลงิถอ่นโนนสมบูรณ์ ต าบลหนองหญา้ไซ อ าเภอวงั แห่ง 1 163,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาชมุแสง ต าบลนาชมุแสง อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั แห่ง 1 492,100                      



174 / 216

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงประชาบ ารุง ต าบลหนองหาน อ าเภอหนอง แห่ง 1 185,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าลี ่ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน า้โสม จงัหวดั แห่ง 1 1,064,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,542,500                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ดอนแกว้ ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,286,200                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 18/12 โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลหวันาค า

 อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหมูม่นโพนสวา่ง ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ แห่ง 1 1,233,600                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นม่วงประชาบ ารุง ต าบลหนองหาน อ าเภอหนอง

หาน จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 480,400                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 80,308,700                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 72,506,100                

งบลงทนุ 72,506,100                

ครุภณัฑ์ 466,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 166,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20

 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 234,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั เครื่อง 14 35,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 65,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ต าบล

บา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,039,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,973,800                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนสามพาดพทิยาคาร ต าบล

หว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนสอีอศิลปศาสตร ์ต าบลท่าลี ่

อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนหนองหานวทิยา ต าบลหนองหาน อ าเภอ

หนองหาน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนน า้โสมพทิยาคม 

ต าบลนางวั อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังาน แบบที่ 1 สพม.20 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 4,410,800                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนบา้นดุงวทิยา  ต าบล

ศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 16,965,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา

พฒันาการ อดุรธานี ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 16,191,200                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,838,900                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนแสง

อร่ามพทิยาคม ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนิคม

สงเคราะหว์ทิยา ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนเสอ

เพลอพทิยาคม ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

เชยีงพงัพฒันวชิ ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนธาตุ

โพนทองวทิยาคม ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนอดุร

ธรรมานุสรณ์ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 159,100                      

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

กดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,156,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองววัซอพทิยาคม ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนอง แห่ง 1 692,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั แห่ง 1 533,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนสะอาดพทิยาสรรค ์ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนน แห่ง 1 692,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอดุรธรรมานุสรณ์ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง แห่ง 1 699,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแสงวทิยศึกษา ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง แห่ง 1 338,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามพรา้ววทิยา ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 334,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงเยน็พทิยาคาร ต าบลดงเยน็ อ าเภอบา้นดุง แห่ง 1 509,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแดงวทิโยดม ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกมุภวาปี แห่ง 1 356,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูพระบาทวทิยา ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื แห่ง 1 502,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานุเคราะห ์ต าบลหนองหวัคู 

อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 722,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ต าบลบา้น

จ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 778,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,070,500                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนกมุภวาปีพทิยาสรรค ์ต าบลพนั

ดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนทม

นางามวทิยาคม ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 595,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 9 เสน้ โรงเรียนแสงอร่ามพทิยาคม 

ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 291,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวงั

สามหมอวทิยาคาร ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 801,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนโนนสะอาดชมุแสงวทิยา ต าบลบา้นชยั อ าเภอบา้นดุง แห่ง 1 717,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี แห่ง 1 384,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนสามคัคีพทิยาคาร ต าบลสามคัคี อ าเภอน า้โสม แห่ง 1 622,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนโนนสะอาดพทิยาสรรค์

 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 380,400                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 7,802,600                 

งบลงทนุ 7,802,600                 

ครุภณัฑ์ 7,802,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,802,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสามพรา้ว

วทิยา ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนทุ่ง

ฝนพฒันศึกษา ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนอดุรธรรมา

นุสรณ์ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นเชยีง

วทิยา ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนจ าปาโมง

วทิยาคาร ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสามพาด

พทิยาคาร ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภออ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดั ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนตาดทอง

พทิยาคม ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนธาตุโพน

ทองวทิยาคม ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนภูพานวทิยา

 ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนานกชมุ

วทิยาคม ต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโพน

สูงพฒันศึกษา ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนค ายาง

พทิยา ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเชยีง

พงัพฒันวชิ ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 7,622,200                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 794,300                   

งบลงทนุ 794,300                   

ครุภณัฑ์ 794,300                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 509,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียน

โสตศึกษาจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั เครื่อง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ ขนาด 50 ปอนด ์โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 2 18,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 13,600                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 82,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 64,000                        

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็หนงั โรงเรียนโสตศึกษา

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 12,800                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัอดุรธานี ต าบล

หนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 12,800                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 10 120,000                      

ครุภณัฑโ์รงงาน 56,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 18,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า แบบมอืถอื ขนาด 9 น้ิว โรงเรียนโสต

ศึกษาจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 13,800                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 213,400                   

งบลงทนุ 213,400                   

ครุภณัฑ์ 213,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 1 30,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เตา 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 106,400                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัอดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 92,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 64,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 64,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 3,474,500                 

งบลงทนุ 3,474,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,474,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู แบบ 207 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 948,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,984,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,984,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 542,300                      

รายการระดบัที1่: หอถงัน า้ 18/12 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ถงั 1 542,300                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 3,140,000                 

งบอดุหนุน 3,140,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,140,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 3,140,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 34,236,400                

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 
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งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนประจกัษศิ์ลปาคาร 

 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 1,000,000                    

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์  นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬีา 33,236,400                

งบลงทนุ 33,236,400                

ครุภณัฑ์ 7,560,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  โรงเรียน

อดุรพฒันาการ  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ถงั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  โรงเรียน

ราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ถงั 1 15,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,128,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืง คนั 1 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบกระบะเหลก็ โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 108,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนอดุรพฒันาการ  

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบล

บา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

อดุรพฒันาการ  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

ราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนอดุร

พฒันาการ  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนราชนูิ

ทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เตารีด โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี อนั 2 2,000                         

รายการระดบัที1่: เตารีด โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี อนั 2 2,000                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิวโรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบล

บา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV)  ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิวโรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้น

จ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ฬีา 649,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีาอืน่ โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบลบา้นจ ัน่ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 324,800                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑก์ฬีาอืน่ โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 4 324,800                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,550,600                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้เหลก็ 2 บาน โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบลบา้น

จ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 100 400,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้สื้อผา้เหลก็ 2 บาน โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 100 400,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิ ขนาด 20 ปอนด ์โรงเรียนอดุรพฒันาการ  

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิ ขนาด 20 ปอนด ์โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบล

บา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัหนา้โฟเมกา้ โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบลบา้น

จ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 1,200                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัหนา้โฟเมกา้ โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 1,200                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้โรงอาหาร โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบลบา้นจ ัน่ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 800                           

รายการระดบัที1่: เกา้อี้โรงอาหาร โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1 800                           

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์การเลี้ยงอาหาร โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบล

บา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 9,300                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์การเลี้ยงอาหาร โรงเรียนราชนูิทศิ 2  ต าบลบา้น

จ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 9,300                         

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มอปุกรณ์  โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบล

บา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 360,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงนอนพรอ้มอปุกรณ์  โรงเรียนราชนูิทศิ2  ต าบลบา้น

จ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 30 360,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,676,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,186,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอนอนนกัเรียน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์2 หลงัโรงเรียน

 อดุรพฒันาการ  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 2 14,124,000                   

รายการระดบัที1่:  อาคารหอนอนนกัเรียน 38 พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรียน

ราชนูิทศิ 2 ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 7,062,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,490,000                    
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รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนอดุรพฒันาการ  ต าบลบา้น

จ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,367,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนราชนูิทศิ2  ต าบลบา้นจ ัน่ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,123,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 866,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 866,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 866,000                   

งบด าเนินงาน 866,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 866,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 866,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,765,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,765,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 360,000                   

งบด าเนินงาน 360,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 360,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 50,000                     

งบด าเนินงาน 50,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 50,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,355,000                 

งบด าเนินงาน 1,355,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,355,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,355,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 384,983,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 323,094,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 323,094,300              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 98,906,900                

งบอดุหนุน 98,906,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 98,906,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 98,906,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 19,224,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,421,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 8,650,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 9,131,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 57,479,100                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 224,187,400              

งบอดุหนุน 224,187,400              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 224,187,400                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 224,187,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 22,032,000                   
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รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,067,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 9,914,400                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 10,465,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 176,708,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 61,888,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 17,982,400                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 17,982,400                

งบลงทนุ 17,982,400                

ครุภณัฑ์ 15,358,000                   

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 309,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens  วทิยาลยับริหารธุรกจิและการท่องเที่ยวอดุรธานี ต าบล

เชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 10 282,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล  วทิยาลยับริหารธุรกจิและการท่องเที่ยวอดุรธานี ต าบลเชยีงหวาง 

อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 3 27,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 15,049,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพี

กมุภวาปี ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องต ัง้ศูนยล์อ้ระบบสามมติิแบบกลอ้งติดต ัง้บนพื้นราบ

 พรอ้มชดุโปรแกรมฐานขอ้มูลอะไหลย่นต ์ วทิยาลยัการอาชพีบา้นผอื 

ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการนิวเมติกสแ์ละไฮดรอลกิสพ์รอ้มระบบ

ควบคุม แบบ OPEN CORE  วทิยาลยัการอาชพีหนองหาน ต าบลหนอง

หาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 2,999,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องต ัง้ศูนยล์อ้ระบบสามมติิแบบกลอ้ง

ติดต ัง้บนพื้นราบพรอ้มชดุโปรแกรมฐานขอ้มูลอะไหลร่ถยนต ์ วทิยาลยั

บริหารธุรกจิและการท่องเที่ยวอดุรธานี ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดั ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเทคโนโลยกีารเกษตร  วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยอีดุรธานี ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทางภาษา  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

อดุรธานี ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์ชือ่มพรอ้มชดุเชือ่มชนิด CMT วทิยาลยัเทคนิค

กาญจนาภเิษกอดุรธานี ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,624,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,624,400                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคาร4  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษก

อดุรธานี ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 2,624,400                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 15,034,900                

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 15,034,900                

งบลงทนุ 15,034,900                

ครุภณัฑ์ 2,479,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,479,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคนิคพื้นฐานพรอ้มโปรแกรมออกแบบ 

Intelligent machining  วทิยาลยัสารพดัช่างอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 2,479,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,555,900                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้ วทิยาลยัสารพดัช่าง

อดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 12,555,900                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 26,871,600                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 26,871,600                

งบลงทนุ 26,871,600                

ครุภณัฑ์ 4,400,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

องคก์รและชวีติประจ าวนั  วทิยาลยัอาชวีศึกษาอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวงจรอเิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิติอล  

วทิยาลยัเทคนิคอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 2,900,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,471,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,471,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารอ านวยการ  วทิยาลยัเทคนิคอดุรธานี ต าบลหมาก

แขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 11,373,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัเทคนิคอดุรธานี (วทก.อดุรธานี) ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 11,098,300                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 2,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการ Digital ผ่านระบบ Application

 แบบพื้นฐาน วทิยาลยัอาชวีศึกษาอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี  ชดุ 1 2,000,000                    

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 577,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 577,000                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 577,000                   

การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 577,000                   

งบลงทนุ 577,000                   

ครุภณัฑ์ 577,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 577,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อดุรธานี  

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 15 45,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอืหอ้งสมดุ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อดุรธานี 

ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: บอรด์นิทรรศการเคลือ่นที่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 

อดุรธานี ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 5 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อดุรธานี

  ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 182,000                      

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 658,452,800              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 4,800,000                 

โครงการบูรณาการบริหารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว 4,800,000                 
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บริหารจดัการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการทอ่งเทีย่ว 4,800,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,800,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการบูรณาการบริหารจดัการดา้นการ 0 4,800,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 7,692,700                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 7,692,700                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 7,692,700                 

งบอดุหนุน 7,692,700                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,692,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง โครงการ 0 7,692,700                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 3,500,000                 

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 3,500,000                 

บูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมี

สถาบนัอดุมศึกษาเป็นพีเ่ลี้ยง 0 3,500,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 31,372,000                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 1,091,000                 

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,091,000                 

งบอดุหนุน 1,091,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,091,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 0 1,091,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 166,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 101,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 107,100                      

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 0 144,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 571,000                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,281,000                

เพิม่ศกัยภาพการบริหารจดัการ การพฒันาครู ยกระดบัคุณภาพการศึกษา เพือ่พฒันา

ทอ้งถิน่ 30,281,000                

งบรายจ่ายอื่น 30,281,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่ 0 30,281,000                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 367,124,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 367,124,000              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 367,124,000              

งบบคุลากร 87,674,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 74,351,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 112 58,041,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 72 5,406,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 72 5,406,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 65 4,807,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 65 4,807,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 20 5,751,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 0 345,100                      
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ค่าจา้งช ัว่คราว 13,322,900                   

รายการระดบัที1่: ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 5 1,715,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 39 11,607,600                   

งบด าเนินงาน 8,661,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,661,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น 5 480,000                      

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

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 17 2,805,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 17 1,677,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 16 1,128,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 17 2,805,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของขา้ราชการ อตัรา 17 1,677,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 16 1,128,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 2 134,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 39 396,000                      

งบอดุหนุน 270,788,100              

เงนิเดอืน 270,788,100                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 706 270,788,100                 

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ อตัรา 706 264,890,100                 

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 87 5,898,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 243,964,100              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34,080,200                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34,080,200                

งบด าเนินงาน 19,578,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,280,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 383,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา บาท 0 15,897,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 3,297,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 750,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,028,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,519,200                    

งบลงทนุ 14,502,100                

ครุภณัฑ์ 14,502,100                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,502,100                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่และคลอรีนอสิระแบบภาคสนาม  

ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพและวเิคราะหจ์ากเจล  ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 588,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่างกาย  ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 495,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องดูดสุญญากาศ  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 3 481,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอพรอ้มชดุถา่ยภาพดจิติอล  

ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 359,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนั  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตู ้ 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิงแบบท่อ  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เตา 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มจดุ  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานช่าง  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี ตวั 2 194,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหว์งจรโครงขา่ยความถีสู่ง  ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 598,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหป์ริมาณสารอนิทรียร์ะเหย (GC/MS)  

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ตู ้ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)   ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนแ์บบส่องผ่าน  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 5 350,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี ตู ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจบัความรอ้น  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 3 165,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์3 มติิ  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 481,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบวสัดุเอนกประสงค ์ขนาด 500 kN   ต าบล

สามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตีผสมตวัอยา่ง  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องต ัง้ศูนยล์อ้รถยนต ์แบบ 3 มติิ  ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืเช็คการรัว่สารติดไฟและสารท าความเยน็ ต าบล

สามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความขุน่  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเชือ่มแกส๊อะเซติลนิ  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 2 70,000                        

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 204,531,300              

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 204,531,300              

งบด าเนินงาน 13,972,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,836,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 383,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าวสัดุการศึกษา 0 9,453,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 4,135,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 815,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 1,174,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,144,700                    

งบลงทนุ 190,259,000              
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ครุภณัฑ์ 139,581,900                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 139,581,900                 

รายการระดบัที1่: ระบบลฟิท ์ ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ระบบ 1 13,134,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบปรบัอากาศและระบายอากาศ  ต าบลสาม

พรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 20,800,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์กรีฑา  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 614,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑน์าฏศิลป์  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 1,208,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุผลติรายการโทรทศันเ์พือ่งานนิเทศศาสตร ์ ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุการแสดงโขน  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 3,341,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพูดทางวทิยกุระจายเสยีง  ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 91,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการคอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบกราฟิก

ส าหรบัการเรียนการสอนทศันศิลป์  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 1 433,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องพมิพโ์มเดลตน้แบบเพือ่ออกแบบผลติภณัฑข์ ัน้

สูง  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 591,900                      

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีง ระบบภาพ และระบบแสงหอ้งประชมุ 5,000 

ที่น ัง่  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หอ้ง 1 32,154,000                   

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ (หอ้งประชมุ 5,000 ที่น ัง่)  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 5000 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีง ระบบภาพ และระบบแสงหอ้งประชมุ 300 ที่

น ัง่  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หอ้ง 1 7,690,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงและระบบภาพหอ้งประชมุ 100 ที่น ัง่   ต าบล

สามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หอ้ง 2 2,336,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีงและระบบภาพหอ้งประชมุ 50 ที่น ัง่   ต าบล

สามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หอ้ง 5 4,937,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเสยีง ระบบภาพ และระบบแสงหอ้งโถงหอประชมุ  

ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 9,282,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ (หอ้งเรียนรวม 300 ที่น ัง่)  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 300 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี

 จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต   ต าบลสาม

พรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 1,865,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบสุขาภบิาลและป้องกนัอคัคีภยั  ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 2,865,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ฟงัค าบรรยาย  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี ตวั 1200 960,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตวั 300 1,590,000                    

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ตวั 300 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งฝึกปฏบิตัิการภาษาต่างประเทศ   ต าบลสาม

พรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หอ้ง 2 6,260,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต   ต าบลสาม

พรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 5,810,000                    
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รายการระดบัที1่: ระบบจดัการงานโทรศพัทส่์วนกลาง  ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 2,639,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หอ้ง 1 3,630,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,677,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 50,677,100                   

รายการระดบัที1่: งานตกแต่งผวิพื้นหอประชมุ  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี งาน 1 7,921,100                    

รายการระดบัที1่: งานตกแต่งภายในหอประชมุ  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี งาน 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันอ์าคารเรียนรวม  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี งาน 1 7,756,000                    

งบรายจ่ายอื่น 300,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 300,000                      

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 500,000                   

จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรือปฏบิตักิาร 500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก 0 500,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 906,900                   

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 906,900                   

งบด าเนินงาน 186,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 186,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 186,900                      

งบรายจ่ายอื่น 720,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 720,000                      

ผลผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 3,945,700                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 3,945,700                 

งบด าเนินงาน 3,945,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,831,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ บาท 0 383,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 2,448,000                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,114,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 65,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 244,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 804,300                      

กระทรวงสาธารณสขุ 658,182,900               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 393,370,800              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 352,570,100              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 3,787,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 3,787,000                 

งบลงทนุ 3,787,000                 

ครุภณัฑ์ 3,787,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,787,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอ

กมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 920,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี 

จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลพนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลพนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลพนัดอน ต าบลพนัดอน อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่

 อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นกลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอ

บา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นกลางใหญ่ ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หมอ้ 1 97,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 323,783,100              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 323,783,100              

งบลงทนุ 323,783,100              

ครุภณัฑ์ 38,817,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,390,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกดุ

ดอกค า ต าบลโพธิ์ศรีส  าราญ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลวงัสาม

หมอ ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลกดุจบั ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 875,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 

ปอนด ์โรงพยาบาลทุ่งฝน ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 245,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 50 ปอนด ์โรงพยาบาลทุ่ง

ฝน ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 ปอนด ์โรงพยาบาลกดุ

จบั ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 430,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 19,640,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 4 เตียง โรงพยาบาลหนองหาน ต าบลหนองหาน 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชบา้นดุง ต าบลศรีสุทโธ 

อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชบา้นดุง ต าบลศรีสุทโธ 

อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลกู่แกว้ ต าบล

บา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลกู่แกว้ ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดั เครื่อง 2 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลกู่แกว้ ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 3 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 350 ลติร (Pre-Post Vac) โรงพยาบาลหว้ยเกิ้ง ต าบลหว้ยเกิ้ง 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 610,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่700 ลติร (Pre-Post Vac) หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลสรา้งคอม ต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบตัง้

พื้น โรงพยาบาลหนองแสง ต าบลทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหนองนกเขยีน ต าบลหนองนกเขยีน อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นโคกสวา่ง ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลเพญ็ ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลเพญ็ ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล 

จดัเกบ็ภาพ dicom หรือส่งเขา้ระบบ Pacs โรงพยาบาลเพญ็ ต าบลเพญ็ 

อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 600,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยส าหรบัไอซยูีปรบัดว้ยไฟฟ้าชนิด 4 motor 

โรงพยาบาลเพญ็ ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เตียง 4 520,000                      



191 / 216

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลเพญ็ ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ เครื่อง 3 1,350,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั 

โรงพยาบาลบา้นผอื ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลบา้นผอื ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้นผอื

 จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดความถีสู่งส าหรบัเด็กแรกเกดิ 

โรงพยาบาลอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลหนองหาน ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศแบบผงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 500 ซเีอฟเอม็ โรงพยาบาลหนองหาน ต าบลหนอง

หาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยส าหรบัไอซยูีปรบัดว้ยไฟฟ้าชนิด 4 motor 

โรงพยาบาลหนองหาน ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เตียง 4 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลหนองหาน ต าบลหนอง

หาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนัส าหรบังานพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นตอ้ง ต าบลหนองสระปลา อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 50 ลติร (Pre-Post Vac) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โคก ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลกมุภวาปี ต าบลกมุภวาปี อ าเภอ

กมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 4,200,000                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 10,912,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลนายูง ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลไชยวาน ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 เควเีอ. 

โรงพยาบาลไชยวาน ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี หมอ้ 1 356,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 เควเีอ. 

โรงพยาบาลทุ่งฝน ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี หมอ้ 1 356,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลศรีธาตุ ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลหนองววัซอ ต าบลหมากหญา้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 เควเีอ. 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค าเลาะ ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน หมอ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 3,550,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูผ้สมยาเคมบี  าบดั โรงพยาบาลกมุภวาปี ต าบลกมุภวาปี 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 1 2,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 284,966,100                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 104,827,800                 
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รายการระดบัที1่: อาคารพกัแพทย ์20 ยูนิต เป็นอาคาร ศสล. 6 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชบา้นดุง 

ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 43,125,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลบา้นผอื ต าบลบา้นผอื

 อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 28,901,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลหว้ยเกิ้ง 

ต าบลหว้ยเกิ้ง อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธาตุ 

ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 ใตถ้นุสูง (1 ครอบครวั) 

เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 76 ตารางเมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจอมศรี ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 989,300                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 ใตถ้นุสูง (1 ครอบครวั) 

เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 76 ตารางเมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกอ้ง ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 989,300                      

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลประจกัษ์

ศิลปาคม ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 9,870,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกู่แกว้ 

ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 9,870,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 178,138,300                 

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลบา้นผอื ต าบลบา้นผอื อ าเภอบา้น หลงั 1 40,146,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัคนไข ้298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 21,967,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ต าบลหนองหาน 

อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 16,488,400                   

รายการระดบัที1่: หอ้งบริหารยาเคมบี  าบดั โรงพยาบาลกมุภวาปี ต าบลกมุ

ภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนิคม 

ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลน า้โสม ต าบลศรีส าราญ 

อ าเภอน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 8,513,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกดุจบั ต าบลเมอืงเพยี 

อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 8,513,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอกและอบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลกมุภวาปี ต าบลกมุ

ภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 54,331,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพญ็ ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ หลงั 1 23,194,600                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งผสมยาเคมบี  าบดั โรงพยาบาลกมุภวาปี ต าบลกมุภวา

ปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 2,000,000                    

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 25,000,000                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 25,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 7,952,500                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 7,952,500                 

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7,952,500                 

งบด าเนินงาน 2,822,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,822,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 303,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 1,719,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 800,000                      

งบลงทนุ 5,130,000                 

ครุภณัฑ์ 5,130,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,680,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลศรีธาตุ  ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลเพญ็ ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 1,840,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลนายูง ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชยีง

หวาง ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

ด่าน ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

จอมศรี ต าบลจอมศรี อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นศรี

สงา่เมอืง ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่า

ส ีต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

แสงทอง ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 

พรรษาฯ ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โนนสมบูรณ์ ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

สะอาดนามูล ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โพนทอง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจตี

 ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซ าป่ารงั

 ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โนนทองอนิทร ์ต าบลโนนทองอนิทร ์อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

คอนสาย ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอ้ใหญ่

 ต าบลคอ้ใหญ่ อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

แดง ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

นายม ต าบลดอนกลอย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถอ่นนา

เพลนิ ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาทราย

 ต าบลนาทราย อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

กอ้ง ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาตูม 

ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา

ยูง ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หว้ยทราย ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคีรี

วงกต ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาแค 

ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

เพิม่ ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

เชยีงด ีต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

โนนทอง ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสรา้ง

แป้น ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี กลอ้ง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 32,848,200                

ผลติและพฒันาบคุลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 1,202,300                 

ผลติบคุลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข 1,202,300                 

งบลงทนุ 1,202,300                 
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,202,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,202,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบบ าบดัน า้เสยี วทิยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี อดุรธานี ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,202,300                    

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 31,645,900                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 31,645,900                

งบลงทนุ 31,645,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,645,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,513,700                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอทุ่งฝน ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,006 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 18,825,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,583,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 285 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอศรีธาตุ 

ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,583,400                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 711,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ไม่รวมรางระบายน า้และไหลท่าง

 พื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโนนสะอาด 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 711,200                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 860,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และประตูทางเขา้ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารส านกังาน พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

200 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ต าบลบา้นแดง 

อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 410,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,977,600                    

รายการระดบัที1่: เสาธง สูง 15 เมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอดุรธานี 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 199,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ็ค ไม่ตอกเสาเขม็ สูง 2 เมตร ความยาว 

300 เมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพบูิลยร์กัษ ์ต าบลบา้นแดง อ าเภอ

พบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 693,900                      

รายการระดบัที1่: ป้ายส านกังานและประตูร ัว้ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

ประจกัษศิ์ลปาคม ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 70,100                        
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รายการระดบัที1่: ป้ายส านกังานและประตูร ัว้ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

ไชยวาน ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 70,100                        

รายการระดบัที1่: ป้ายส านกังานและประตูร ัว้ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ

หนองแสง ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 70,100                        

รายการระดบัที1่: เสาธง สูง 8 เมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอประจกัษ์

ศิลปาคม ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 159,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั สูง 2 เมตร ความยาว 100 เมตร ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอไชยวาน ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 327,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั สูง 2 เมตร ความยาว 195 เมตร ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั รายการ 1 637,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ็ค ไม่ตอกเสาเขม็ สูง 2 เมตร ความยาว 

160 เมตร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสรา้งคอม ต าบลสรา้งคอม อ าเภอ

สรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 388,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้ตาขา่ยถกั สูง 2 เมตร ความยาว 110 เมตร ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอหนองแสง ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จงัหวดั รายการ 1 360,100                      

กรมการแพทย์ 156,544,000              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 17,570,000                

โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยา และสารเสพตดิไดร้บัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 17,570,000                

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ 17,570,000                

งบลงทนุ 17,570,000                

ครุภณัฑ์ 1,320,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 

แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,290,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็สแตนเลสเคลยีรเ์ศษอาหาร ทรงเหลีย่ม ต าบล

หนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ถาดอาหารสแตนเลสขนาด 30 ชัน้ ต าบลหนองไผ่ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 15,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,250,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรือนนอนและอาคารฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ต าบลหนอง

ไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 13,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,250,000                    

รายการระดบัที1่: โรงงานอาชวีะบ าบดั ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 3,250,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 118,000,000              

โครงการองคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสม 118,000,000              

พฒันาเครือขา่ยและแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชน 118,000,000              

งบลงทนุ 118,000,000              

ครุภณัฑ์ 118,000,000                 

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 118,000,000                 

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลติเฉพาะโฟตอนพลงังาน

มากกวา่ 6 MV หรือผลติอเิลคตรอนร่วมดว้ย พรอ้มชดุจ ากดัล  ารงัสแีบบซี ่

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 75,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพรงัสแีกมมาทางเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์ต าบล

หนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดส ี

แบบสามหวัตรวจ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 8,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 20,974,000                

องคค์วามรูด้า้นสุขภาพไดร้บัการพฒันาและถา่ยทอด 20,974,000                

พฒันาการรกัษาระดบัตตยิภูมแิละสูงกวา่ 297,000                   

งบด าเนินงาน 297,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 297,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต์ คนั 1 297,000                      

พฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 20,677,000                

งบลงทนุ 20,677,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,677,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,677,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารรงัสรีกัษา 6 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 5,776 ตาราง

เมตร โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี หลงั 1 20,677,000                   

กรมควบคุมโรค 40,569,700                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 74,500                     

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 74,500                     

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 74,500                     

งบลงทนุ 74,500                     

ครุภณัฑ์ 74,500                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานอดุรธานี ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 70,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานอดุรธานี ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 40,495,200                

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 40,495,200                

พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และภยัสุขภาพ 28,877,200                

งบลงทนุ 28,877,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,877,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,501,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารชดุรวมพกัอาศยั ขนาด 24 หอ้ง ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 5,501,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,375,800                   

รายการระดบัที1่: อาคารอ านวยการพรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลสาม

พรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 23,375,800                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 11,618,000                

งบลงทนุ 11,618,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,618,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,618,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนพื้นลานคอนกรีตเสริมเหลก็และเสาธง 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 8 จงัหวดัอดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 655,300                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้ง ร ัว้ ประตูเขา้-ออกและป้ายชือ่ส านกังาน 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 8 จงัหวดัอดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,184,800                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ระบบไฟฟ้า ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 8 

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 8 

จงัหวดัอดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 367,200                      

รายการระดบัที1่: งานถมดนิบริเวณก่อสรา้ง ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที่ 

8 จงัหวดัอดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 8,710,700                    

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 8,500,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 8,500,000                 

เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพทางหอ้งปฏบิตักิารของ

ประเทศและภูมภิาคเอเซยี 8,500,000                 

ก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท ัง้

ในระดบัประเทศและภูมภิาคเอเชยี 8,500,000                 

งบลงทนุ 8,500,000                 

ครุภณัฑ์ 4,500,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย ์ต าบลหนองไผ่ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อแบบออโตเครพ  (ไม่นอ้ยกวา่ 45 ลติร) 

ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็พรอ้มตูแ้ช่แขง็ -20 องศาเซลเซยีส ความจไุม่นอ้ย

กวา่ 176 ลติร  ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่แขง็แบบพเิศษ -80 องศาเซลเซยีส ความจไุม่นอ้ยกวา่

 333 ลติร  ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่:  ตูป้ราศจากเชื้อแบบคลาส II (Biosafety cabinet, class

 II ) ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 2,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงภูมสิถาปตัยศู์นยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ที่ 8 อดุรธานี ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี โครงการ 1 4,000,000                    

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 26,302,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 26,302,500                

สถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ และผูป้ระกอบ

โรคศิลปะ ไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุน พฒันา ควบคุม ก ากบั มมีาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล 26,302,500                

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา  ควบคุม ก ากบัสถานบริการสุขภาพภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ และ เครือขา่ยระบบบริการสุขภาพ 26,190,500                

งบลงทนุ 26,190,500                

ครุภณัฑ์ 88,500                        
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ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 88,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉีดน า้แรงดนัสูง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 140 บาร ์

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จงัหวดัอดุรธานี (ชัว่คราว)  ต าบล

หนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืช่าง ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 8

 จงัหวดัอดุรธานี (ชัว่คราว)  ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเป่าลมรอ้น ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 

8 จงัหวดัอดุรธานี (ชัว่คราว)  ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั เครื่อง 2 10,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,102,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,542,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 8  จงัหวดั

อดุรธานี เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,710 ตารางเมตร 

ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 23,542,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,560,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายเขตระบบไฟฟ้า ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 8 จงัหวดัอดุรธานี  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระบบ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็รวมรางระบายน า้ จ านวน  1,200

 ตารางเมตร ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จงัหวดัอดุรธานี  

ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,160,000                    

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 112,000                   

งบลงทนุ 112,000                   

ครุภณัฑ์ 112,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  ส านกังาน

สนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จงัหวดัอดุรธานี (ชัว่คราว)  ต าบลหนองไผ่ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 7 112,000                      

กรมสุขภาพจติ 4,278,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,278,600                 

ประชาชนไดร้บัการบริการเฉพาะทางดา้นสุขภาพจติ 4,278,600                 

พฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สนบัสนุนระบบบริการ

สุขภาพจติ 63,000                     

งบลงทนุ 63,000                     

ครุภณัฑ์ 63,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ศูนย์

สุขภาพจติที่ 8  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 3 63,000                        

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจติ 4,215,600                 

งบลงทนุ 4,215,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,215,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,215,600                    

รายการระดบัที1่:  อาคารส านกังานศูนยสุ์ขภาพจติที่ 8  2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 576 ตารางเมตร ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั หลงั 1 4,215,600                    

กรมอนามยั 28,540,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 28,540,700                

พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

ชมุชนและภาคเีครือขา่ย 28,540,700                
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พฒันาศูนยเ์รียนรูก้ารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 28,540,700                

งบลงทนุ 28,540,700                

ครุภณัฑ์ 1,462,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,353,500                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ศูนยอ์นามยัที่ 8 อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 90 225,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบันัง่ประชมุ ศูนยอ์นามยัที่ 8 อดุรธานี ต าบล

สามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 120 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ศูนยอ์นามยัที่ 8 อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 45 261,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน ศูนยอ์นามยัที่ 8 อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 45 157,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ศูนยอ์นามยัที่ 8 อดุรธานี ต าบล

สามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 40 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่นกระจกใส ศูนยอ์นามยัที่ 8 

อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 20 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน ศูนยอ์นามยัที่ 8 อดุรธานี ต าบลสาม

พรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 20 110,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แฟ้ม 40 ช่อง ศูนยอ์นามยัที่ 8 อดุรธานี ต าบล

สามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 20 90,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 109,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ขนาด 3,000 ANSI 

Lumens ศูนยอ์นามยัที่ 8 อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี เครื่อง 2 46,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 96 น้ิว ศูนยอ์นามยัที่ 8 

อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ขนาด 40 น้ิว ศูนย์

อนามยัที่ 8 อดุรธานี  ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 4 52,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,077,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,860,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ ศูนยอ์นามยัที่ 8 อดุรธานี ต าบลสาม

พรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 10,860,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,217,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานศูนยอ์นามยัที่ 8 อดุรธานี ต าบลสามพรา้ว

 อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 16,217,600                   

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 76,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 76,600                     

ผลติภณัฑสุ์ขภาพและสถานประกอบการไดร้บัการก ากบัดูแลและตรวจสอบใหม้ี

มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่  าหนด 76,600                     

ตรวจสอบเฝ้าระวงัคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 76,600                     

งบลงทนุ 76,600                     

ครุภณัฑ์ 76,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 67,200                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานนานาชาติอดุรธานี   

  อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ด่านอาหารและยาท่าอากาศนานาชาติอดุรธานี  

   อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตวั 4 30,800                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารบานเลือ่น ด่านอาหารและยาท่าอากาศ

ยานนานาชาติอดุรธานี     อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ตู ้ 2 14,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ด่านอาหารและยาท่าอากาศ

ยานนานาชาติอดุรธานี     อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 9,400                         

กระทรวงอตุสาหกรรม 34,997,900                

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 2,578,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,578,000                 

การสรา้งความเขม้แขง็วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและวสิาหกจิชมุชน 2,578,000                 

สนบัสนุนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2,578,000                 

งบลงทนุ 2,578,000                 

ครุภณัฑ์ 2,578,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,578,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000

 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 

แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,290,000                    

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 24,423,500                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 107,900                   

โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐานเพือ่การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 107,900                   

ถา่ยทอดความรู ้และใหค้ าปรึกษาแนะน าดา้นเทคโนโลยกีารผลติ และการจดัการ

วตัถดุบิ 107,900                   

งบลงทนุ 107,900                   

ครุภณัฑ์ 107,900                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา ต าบล

โนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 50,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 57,900                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้นไฟฟ้า ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 57,900                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 24,315,600                

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน ไดร้บัการก ากบัดูแลและ

ส่งเสริมการประกอบการ 24,315,600                

อนุญาต ก ากบัดูแล การประกอบการอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพื้นฐาน

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 24,315,600                

งบลงทนุ 24,315,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,315,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 24,315,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารศูนยว์จิยัและพฒันาส านกังาน

อตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่เขต 2 จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 24,315,600                   

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 7,996,400                 
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ บริการ การคา้ 

และการลงทนุ 7,196,500                 

โครงการพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพออ้ย 7,196,500                 

การพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติออ้ย 7,196,500                 

งบลงทนุ 2,196,500                 

ครุภณัฑ์ 2,043,300                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 44,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 44,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,570,200                    

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาด 90 แรงมา้ ต าบลปะโค อ าเภอ

กมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 1,430,000                    

รายการระดบัที1่: จอบหมนุพรวนดนิ โรตารี่ ขนาด 0.80 เมตร   ต าบลปะโค

 อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 39,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องพ่นยา ขนาด 1,000  ลติร ต าบลปะโค อ าเภอกมุ

ภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 55,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องใส่ปุ๋ ย ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 45,500                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 429,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุตุม้น า้หนกัมาตรฐาน CLASS-E2 ต าบลปะโค อ าเภอ

กมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ชดุ 1 117,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอน (Centrifuge) ต าบลปะโค 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 246,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูม ิ(Digital Thermometer)  ต าบลปะโค

 อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 1 65,300                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 153,200                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 153,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัคนงาน แบบหอ้งแถว 3 หอ้ง 2 ชัน้ 

ต าบลปะโค อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี หลงั 1 153,200                      

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งผูป้ระกอบการดา้นการบริการ

เครื่องจกัรกลการเกษตร เพือ่การปลูก บ ารุงรกัษา การเกบ็เกี่ยว และขนส่ง 0 5,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 799,900                   

การส่งเสริมอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 799,900                   

การพฒันาและขยายออ้ยพนัธุด์ี 375,900                   

งบด าเนินงาน 375,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 375,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ปี 62-66) คนั 2 375,900                      

การส่งเสริมและก ากบัดูแลอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 424,000                   

งบด าเนินงาน 424,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 424,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ปี 59-63) คนั 1 187,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่ารถยนต ์(ปี 62-66) คนั 1 236,100                      

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 26,755,600                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 10,717,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 10,717,000                
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พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 9,917,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 9,917,000                 

งบอดุหนุน 9,917,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,917,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าหนองววัซอ ต าบลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวารีศรีสะอาด ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัมงคล ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เวฬวุนั ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีชมภูบูรพาราม ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีมงคล ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัโพธิ์ทอง ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์สวา่ง ต าบลบา้นเลือ่ม อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าจนัทะรงัษ ีต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีสงคราม ต าบลบา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าวเิวกโนนแคน ต าบลเชยีงพณิ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไชยราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เสวตวงษนิ์วาส ต าบลกดุสระ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัธรรมรงัษ ีต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอมัพวนั ต าบลคอนสาย อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่ง ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลค าดว้ง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสวา่งอาราม ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปทุมเขตวนาราม ต าบลนาบวั อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยั ต าบลเชยีงหวาง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจูมพลประชาสรรค ์ต าบลบา้นแดง อ าเภอพบูิลยร์กัษ ์จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีแกว้ ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีสวา่งบรมสุข ต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจอมพล ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงบา้นแมด ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันครศรีสวรรค ์ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีสวา่ง ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจูมพร ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เวฬวุนั ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจนิดาราษฎรบ์  ารุง ต าบลหว้ยเกิ้ง อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันาสนีวล ต าบลตาลเลยีน อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดอนภู่ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีทศัน ์ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริสุขาภบิาล ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีไสยสะอาด ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริกญัญาทองประเสริฐ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนอร่าม ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโสมสนัตยาราม ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอนิทราวาส ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอรุณประทุมมาราม ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนเดื่อ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าวเิวกวราราม ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีวฒันาราม ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทศันียเขต ต าบลโนนสูง อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระบวับาน ต าบลบา้นเลือ่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโบราณศรีราราม ต าบลหมูม่น อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 166,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริชยัมงคล ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 102,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งสะอาด ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เรียบทายราม ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมงคลนาราม ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามคัคีศรีวนาราม ต าบลสรา้งก่อ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวริิยกจิพศิาล ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับวรรตันคุณ ต าบลปะโค อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าเวฬวุนั ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงธาตุ ต าบลกดุจบั อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีส าราญ ต าบลบา้นโคก อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 46,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริธรรมคุณ ต าบลบา้นโคก อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอมัพวนัวนาราม ต าบลบา้นยวด อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัราษฎรบ์  ารุง ต าบลเชยีงดา อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งพฒันาราม ต าบลบา้นโคก อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี วดั 1 133,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 800,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 800,000                   

งบอดุหนุน 800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมประสาทคณานุกจิวทิยา ต าบลเมอืงเพยี อ าเภอกดุจบั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดับูรพา ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัศิรินทราวาส ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัศรีนคราราม ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 16,038,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 16,038,600                

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ 3,538,600                 

การบริหารจดัการความม ัน่คงชายแดน 3,538,600                 

งบลงทนุ 3,538,600                 

ครุภณัฑ์ 413,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 413,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ รร.ตชด.บา้นเทพภูเงนิ ต าบลน า้โสม อ าเภอน า้โสม จงัหวดั หอ้ง 1 413,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,125,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,125,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนหนา้อาคารและหลงัอาคารกองก ากบัการ กก.

4 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 955,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบริเวณดา้นหนา้บา้นพกัขา้ราชการต ารวจ 

กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 1,142,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบริเวณทางเขา้สนามยงิปืนยาว กก.4 

บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี สาย 1 1,027,200                    

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 12,500,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 12,500,000                

งบลงทนุ 12,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการติดต ัง้ระบบและอปุกรณ์ไฟฟ้าแสดงที่ต ัง้สนาม

และลานจอดเฮลคิอปเตอรแ์ละปรบัปรุงโรงเกบ็อากาศยานส าหรบัหน่วยบนิ

ต ารวจจงัหวดัอดุรธานี กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์

รณยทุธ ต าบลหนองบวั อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี โครงการ 1 12,500,000                   

หน่วยงานของศาล 27,471,800                

ส านกังานศาลปกครอง 27,471,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 27,471,800                

ผลงานดา้นการอ านวยความยตุธิรรมทางปกครอง 27,471,800                

พจิารณาพพิากษาคดี 27,471,800                

งบรายจ่ายอื่น 27,471,800                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบา้นพกัตุลาการและขา้ราชการศาล

ปกครองอดุรธานี ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 26,994,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบา้นพกัตุลาการและ

ขา้ราชการศาลปกครองอดุรธานี ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั แห่ง 1 477,100                      

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหมาก

แขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย   ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี ชดุ 2 49,600                        
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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 าจงัหวดัอดุรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 166,569,700               

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 3,140,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 250,000                   

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 250,000                   

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 250,000                   

งบอดุหนุน 250,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 250,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 500 250,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,890,000                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,890,000                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,890,000                 

งบอดุหนุน 2,890,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอดุรธานี ไร่ 1100 2,890,000                    

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 7,360,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 7,360,000                 

โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย 7,360,000                 

ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย 7,360,000                 

งบลงทนุ 7,360,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,360,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 7,360,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาจดัประกวดราคา    จงัหวดัอดุรธานี รายการ 1 7,360,000                    

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 591,700                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 591,700                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 591,700                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 591,700                   

งบอดุหนุน 591,700                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 591,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 591,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี คนั 1 187,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานอดุรธานี ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2561 - 2563 แห่ง 1 184,200                      
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รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 184,200                      

การประปาส่วนภูมภิาค 91,198,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 76,900,000                

โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเมอืงน่าอยู่ 76,900,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 76,900,000                

งบลงทนุ 76,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,900,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,900,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้เทศบาลต าบลกู่แกว้ 

ต าบลบา้นจตี อ าเภอกู่แกว้ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 76,900,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 14,298,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 14,298,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 14,298,000                

งบลงทนุ 14,298,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,298,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,298,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงหมายเลข 277 

ถงึตรงขา้มเทศบาลล าพนัชาด ซอย รร.อนุบาลวาสนา หมู่ 2 ต าบลวงัสาม

หมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,535,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นสงเปลอืย หมู่ 1, บา้น

ดงสามสบิ หมู่ 12 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกมุภวาปี  จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,418,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นวงัสามหมอ หมู่ 6, 9 

และชมุชนหนองแวงโคก ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั แห่ง 1 3,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นนิคม หมู่ 1, บา้นโนน

สงา่ หมู่ 7 ต าบลนิคมสงเคราะห ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 3,735,000                    

รายการระดบัที1่:  ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงหมายเลข 2023 

จากวดัป่าคุณารกัษ ์ไปอ าเภอศรีธาตุ 2 ฝัง่ ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสาม

หมอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,910,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 64,280,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 64,280,000                

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 64,280,000                

การจดัสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 64,280,000                

งบอดุหนุน 64,280,000                

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,280,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโครงการอาคารเช่าส าหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย 

จงัหวดัอดุรธานี (สามพรา้ว) ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั แห่ง 1 64,280,000                   

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 431,609,300               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 118,264,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 118,264,200              

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการผลติ การตลาด โดยใชภู้มปิญัญา

ทอ้งถิน่ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 69,000,000                

พฒันาแหลง่น า้ทีเ่หมาะสม เชื่อมโยงแหลง่น า้ทีม่ศีกัยภาพในพื้นที่ 69,000,000                

งบลงทนุ 69,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 69,000,000                   
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 69,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่น า้บริเวณป่าพรุค าชะโนด ต าบลบา้นม่วง 

อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 34,000,000                   

รายการระดบัที1่: เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้วดัป่าบา้นตาด ต าบลบา้น

ตาด อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 35,000,000                   

โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการผลติ การตลาด โดยใชภู้มปิญัญา

ทอ้งถิน่ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่เพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ 40,716,500                

สรา้งนกัอตุสาหกรรมพนัธุใ์หม ่ (Startup/New Warrior) 400 ราย/ปี 12,736,500                

งบด าเนินงาน 12,736,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,736,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 12,736,500                   

รายการระดบัที2่: การจดังานแสดงมหกรรมเทคโนโลยกีารผลติ 

เครื่องจกัรในโรงงานอตุสาหกรรมและการจ าหน่ายสนิคา้ของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ จ านวน 1 ครัง้ ระยะเวลา 6 วนัและพธิเีปิดโครงการค่าจา้งเหมา

บุคคลด าเนินการจดังานฯ จ านวน 1 ครัง้ระยะเวลา 3 วนั รายการ 0 12,736,500                   

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่อ านวยความสะดวกการคา้สู่สากล 22,980,000                

งบลงทนุ 22,980,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,980,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,980,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายแยก ทล.

2096 – บา้นนาโฮง อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร สายทาง 1 22,980,000                   

ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาตลาดภาคการบริการ 5,000,000                 

งบด าเนินงาน 5,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 226,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ งาน 1 4,523,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมพื้นที่งานการจดันิทศัการคามรู/้

ขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกบัศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้เกษตรและ

เชือ่มโยงการซื้อขายสู่ประเทศเพือ่นบา้นยคุประชาคมอาเซยีน AEC ไทย

แลนด ์4.0 การจดัแสดงสนิคา้เด่น สนิคา้ดงัภูมภิาค การตรวจสอบ

สารพษิตกคา้งในผกัและผลไม ้(ค่าจดัสรา้งคูหาพรอ้มตกแต่ง ค่าเช่า

สถานที่จดังาน ค่าจดัชดุแสดงนิทรรศการ ค่าจดัท า Directory Broad 

ค่าจดัท า Land Mark ค่าจดัท าป้ายศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ งาน 1 2,510,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพธิเีปิดงานการจดันิทศัการคามรู/้ขอ้มูล

ขา่วสารเกี่ยวกบัศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้เกษตรและเชือ่มโยงการ

ซื้อขายสู่ประเทศเพือ่นบา้นยคุประชาคมอาเซยีน AEC ไทยแลนด ์4.0 

การจดัแสดงสนิคา้เด่น สนิคา้ดงัภูมภิาค การตรวจสอบสารพษิตกคา้งใน

ผกัและผลไม ้(ค่าจดัเวทพีรอ้มตกแต่งใหส้วยงาม การแสดงของดาราพธิี งาน 1 953,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานการเจรจาธุกจิ Business 

Matching (ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่าพธิกีาร/ลา่ม งาน 1 399,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการประชาสมัพนัธก์ารจดังาน (ค่าสปอต

โฆษณา ค่าออกแบบและการจดั  า Facebook ออกแบบและจดัท าป้าย

ประชาสมัพนัธ ์Bill  Board ออกแบบและจดัท าป้ายไวนิล ประชาสมั

พนัธผื่านจอ LED จดัท าสปอตรถแห่ ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ) งาน 1 660,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 250,000                      

โครงการการรกัษาสมดุลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 2,368,000                 
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บริหารจดัการระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 2,368,000                 

งบด าเนินงาน 2,368,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,368,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้ยถา่ยเอกสารแบบสอบถามการวจิยัเชงิปริมาณ

พฒันานวตักรรมจดัการสิง่แวดลอ้มสู่เมอืงสะอาดอยา่งย ัง่ยนื 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งออกส ารวจ/เกบ็ขอ้มูลการวจิยัเชงิปริมาณ 

พฒันานวตักรรมมมจดัการสิง่แวดลอ้มสู่เมอืงสะอาดอยา่งย ัง่ยนื 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งวเิคราะหข์อ้มูลวจิยั 1 เรื่อง พฒันานวตักรรม

จดัการสิง่แวดลอ้มสู่เมอืงสะอาดอยา่งย ัง่ยนื 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งถา่ยเอกสารพรอ้มเขา้เลม่วจิยั 1 เรื่อง พฒันา

นวตักรรมจดัการสิง่แวดลอ้มสู่เมอืงสะอาดอยา่งย ัง่ยนื 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,278,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,278,000                    

โครงการการพฒันาทนุมนุษยแ์ละยกระดบัคุณภาพชวีติ 6,179,700                 

ยกระดบัขดีความสามารถของกลุ่มอาชพีเพือ่รองรบัการปรบัตวั สรา้งภูมคุิม้กนั เพิม่

สมรรถภาพใหม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนั 1,179,700                 

งบด าเนินงาน 1,179,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,179,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,179,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,179,700                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    

จงัหวดัอดุรธานี 313,345,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 313,345,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 27,452,900                

การเสริมสรา้งคนอดุร 4.0 10,418,600                

งบด าเนินงาน 10,418,600                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,418,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 10,418,600                   

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 10,418,600                   

การพฒันากลไกการด าเนินงานลดความเหลือ่มล า้ 7,034,300                 

งบด าเนินงาน 7,034,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,034,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,928,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 6,928,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 105,500                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 35,036,500                

การปกป้อง อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มจงัหวดัอดุรธานี 8,000,000                 

งบด าเนินงาน 8,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินโครงการปลูกป่าเสริมระบบนิเวศน์ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าแนวกัน้ไฟในพื้นที่ป่าที่เสยีงต่อการเกดิ 195 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,000,000                    

การเสริมสรา้งการบริหารจดัการขยะ/น า้เสยีแบบครบวงจร 2,720,000                 

งบด าเนินงาน 2,120,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,120,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,120,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,120,000                    

งบลงทนุ 600,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 600,000                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 600,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยีชมุชนตน้แบบ แบบบงึประดษิฐ์

 ด าเนินการ ณ อ าเภอหนองววัซอ อ าเภอกดุจบั อ าเภอเพญ็ อ าเภอพบูิลย์

รกัษ ์อ าเภอสรา้งคอม และอ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 6 600,000                      

การเสริมสรา้งเครือขา่ยดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

แบบบูรณาการ 2,000,000                 

งบด าเนินงาน 2,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินการเสริมสรา้งวามชุ่มชื้นใหแ้ก่ป่าตน้น า้ 

(การท าฝายป่าตน้น า้) 0 2,000,000                    

การพฒันา อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหลง่น า้และปรบัปรุงคุณภาพน า้แบบครบวงจร 500,000                   

งบด าเนินงาน 500,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 500,000                      

การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการเพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบั

จงัหวดั 21,816,500                

งบลงทนุ 21,816,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,816,500                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 21,816,500                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองวงัเฮอื หมู่ที่ 7 ต าบลผาสุก 

อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 95,110 แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองน า้ศูนยศิ์ลปาชพี หมู่ที่ 9 ต าบลผาสุก 

อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธานี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 158,578 แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองปะโค หมู่ที่ 15 ต าบลปะโค 

อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 96,187.50 แห่ง 1 4,943,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยนาเหลา่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ต าบลท่าลี ่

อ  าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 94,050 แห่ง 1 2,824,500                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยยาง หมู่ที่ 5 ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ 

จงัหวดัอดุรธานี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 98,403 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 3,762,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองแดง หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหลกั อ าเภอไชย

วาน จงัหวดัอดุรธานี ปริมาตรดนิขดุเหวีย่งตกแต่งคนัดนิไม่นอ้ยกวา่ 13,200

 ลูกบาศกเ์มตร และปริมาตรดนิขดุพรอ้มขนยา้ยไม่นอ้ยกวา่ 42,800 แห่ง 1 2,287,000                    
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การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 17,638,200                

การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 2,428,800                 

งบด าเนินงาน 2,428,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,428,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,428,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,428,800                    

การป้องกนัปญัหายาเสพตดิและจดัระเบยีบสงัคมแบบบูรณาการ 9,856,000                 

งบด าเนินงาน 9,856,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,856,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 9,856,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 9,856,000                    

การส่งเสริมการเรียนรูว้ถิกีารปกครองประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นพระ

ประมขุ 5,353,400                 

งบด าเนินงาน 5,353,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,353,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,353,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,353,400                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 156,652,500              

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพือ่เป็นศูนยก์ลางการคา้การ

ลงทนุและการบริการ 138,337,000              

งบลงทนุ 138,337,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 138,337,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 13,537,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นกดุเซอืม 

หมู่ที่ 4  - บา้นสมประสงค ์หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดั

อดุรธานี ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 7.639 กโิลเมตร สายทาง 1 9,915,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นท่าโปงทอง หมู่ที่ 

5 ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว แห่ง 1 3,622,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 124,800,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นม่วง - บา้นดอนหายโศก 

ต าบลนาม่วง อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.500 สายทาง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นวงัทอง - บา้นผาสงิห ์

อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร สายทาง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นตาลเลยีน - วนอทุยานภู

หนิจอมธาตุ อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นค ากลิ้ง - บา้นตาด ต าบล

บา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นภูดนิ – บา้นม่วง อ าเภอ

บา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 3.300 กโิลเมตร สายทาง 1 13,400,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 2022 -

 วดัป่านฤนาทรอยพระบาท ต าบลเตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี 

ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร สายทาง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายแยกถนนทางหลวงชนบท

อดุรธานี 3001 - บา้นโนนทอง ต าบลเชยีงเพง็ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี 

ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร สายทาง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - 

บา้นนาพู่ ต าบลนาพู่ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร สายทาง 1 6,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นทบักงุ - วดัถ า้เกยี ต าบล

ทบักงุ อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร สายทาง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นดอนบาก - บา้นศาลา 

ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นโนนส าราญ - วดัพระพทุธ

บาทบวัขาว ต าบลหนองออ้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง สายทาง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นนาด ี- วดัป่านาด ีต าบล

ผาสุข อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 0.750 กโิลเมตร สายทาง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นหว้ยยางค า - วดัป่าพรหม

วหิาร ต าบลน า้พ่น อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.100 สายทาง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงชนบท 2021 - 

บา้นคอ้ ต าบลเขอืน า้ อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.500 สายทาง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง สายบา้นหว้ยเชยีง - วดัป่าหนองจงิ

จ า ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร สายทาง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มสรา้งถนน สายดอนเดื่อ - บา้นยวด อ าเภอสรา้งคอม 

จงัหวดัอดุรธานี ความยาว 2.000 กโิลเมตร สายทาง 1 5,000,000                    

การสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑ ์และบริการเพือ่ใหแ้ขง่ขนัได ้ 17,315,500                

งบด าเนินงาน 17,315,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,315,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 3 13,695,400                   

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ ครัง้ 3 2,335,400                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัตลาดนดัขา้วเปลอืก ครัง้ 5 162,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ เชือ่มโยง อนุภาค

ลุม่น า้โขง ในงานประจ าปีทุ่งศรีเมอืงอดุรธานี ครัง้ 1 8,362,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานแสดงและแลกเปลีย่นเทคโนโลยี คร ัง้ 1 2,836,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,620,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,620,100                    

การส่งเสริมอตุสาหกรรมและก าลงัแรงงานเพือ่มุง่สู่ความเป็นเลศิ 1,000,000                 

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,000,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 55,639,800                

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการเกษตร 41,586,700                

งบด าเนินงาน 7,899,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,899,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 7,439,700                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 7,439,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 460,000                      

งบลงทนุ 33,687,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,687,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารรบัและอาคารระบายน า้ของหนองน า้ค าชะ

โนด อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 4,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 29,687,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายบริเวณใตส้ะพานทางทศิเหนือของหนอง

น า้ค าชะโนด อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ แห่ง 1 11,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หว้ยหลวง อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี ปริมาณการก าจดัวชัพชืไม่นอ้ยกวา่ 135,923 ตนั แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้กดุลงิงอ้ อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี ปริมาณการก าจดัวชัพชืไม่นอ้ยกวา่ 77,299 ตนั แห่ง 1 5,687,000                    

รายการระดบัที1่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้บา้นจ ัน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี ปริมาณการก าจดัวชัพชืไม่นอ้ยกวา่ 40,777 ตนั แห่ง 1 3,000,000                    

การขยายผลองคค์วามรูก้ารท าเกษตรตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 5,942,800                 

งบด าเนินงาน 4,942,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,942,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 942,800                      

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยน า้รางเพิม่ปริมาตรเกบ็กกัน า้ประมาณ 

30,000 ลูกบาศกเ์มตร ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี ปริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,972 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การแปรรูปสนิคา้เกษตร เกษตรปลอดภยัและเกษตร

อนิทรีย ์ 6,210,900                 

งบด าเนินงาน 6,210,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,210,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 6,210,900                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 6,210,900                    

การส่งเสริมการตลาดสนิคา้เกษตร 1,899,400                 

งบด าเนินงาน 1,899,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,899,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,899,400                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,899,400                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 20,925,200                

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นอตุสาหกรรมไมซ ์และ

การทอ่งเทีย่ว 15,257,700                

งบด าเนินงาน 10,365,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,365,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 1 5,831,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูฝอยลม ครัง้ 1 3,431,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ท่องเที่ยวถ า้สงิห ์ต าบลขอนยูง 

อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ครัง้ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ลง่ท่องเที่ยวเชงินิเวศ

น า้ตกหนิต ัง้ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ครัง้ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาปรบัปรุงภูมทิศันว์นอทุยานภูผาแดง หมู่ที2่ 

บา้นนาอ่าง ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผอื ครัง้ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาปรบัปรุงภูมทิศันห์มู่บา้นเพือ่การท่องเที่ยว

จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 5 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 617,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 617,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,760,400                    
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รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 280,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 425,700                      

งบลงทนุ 4,892,600                 

ครุภณัฑ์ 860,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 206,200                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้แบบไฟเบอรก์ลาส ความจขุนาด 2,500 ลติร ถงั 9 88,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 31 ที่น ัง่ ชดุ 1 106,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้โตะ๊ขนาด 18 น้ิว ตวั 12 12,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 106,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว เครื่อง 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) เครื่อง 3 23,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA เครื่อง 3 17,400                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 267,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก เครื่อง 5 70,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัขยะ แบบมฝีาปิดและมลีอ้ ชดุ 20 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ เครื่อง 6 57,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิว เครื่อง 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน เครื่อง 3 33,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 280,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล  ความละเอยีดไม่นอ้ย

กวา่ 12 ลา้นพกิเซล เครื่อง 5 30,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120 จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens เครื่อง 2 55,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  200 เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่:  โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล  ความละเอยีด 16 ลา้น เครื่อง 1 13,900                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,032,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 369,900                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมหอ้งน า้ - หอ้งสุขา วนอทุยานภูพระบาทบวับก 

ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี หลงั 2 208,900                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารที่ท  าการเพือ่อ านวยความสะดวกแก่

นกัท่องเที่ยว วนอทุยานภูพระบาทบวับก ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื หลงั 1 161,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,662,100                    

รายการระดบัที1่: พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวเชงินิเวศน า้ตกหนิต ัง้ ต าบลกดุ

หมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 1,662,100                    

รายการระดบัที1่: พฒันาเสน้ทางเดนิศึกษาธรรมชาติเชงินิเวศนถ์ า้สงิห ์

ต าบลขอนยูง อ าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี แห่ง 1 2,000,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02410000 จงัหวดัอดุรธานี

การยกระดบัการบริหารการจดัการ การประชาสมัพนัธ ์การโฆษณาและการส่งเสริม

การตลาดไมซแ์ละการทอ่งเทีย่ว 4,267,500                 

งบด าเนินงาน 4,267,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,267,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 3 4,267,500                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเที่ยวของ

จงัหวดัอดุรธานี ผ่านสายการบนิ 3 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานมหกรรม อดุรธานีเมอืงแฟชัน่ 1 1,267,500                    

การพฒันาบคุลากรทีเ่ชื่อมโยงกบัอตุสาหกรรมไมซแ์ละการทอ่งเทีย่ว 1,400,000                 

งบด าเนินงาน 1,400,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,400,000                    


