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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 6,246,657,414            

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 6,246,657,414            

ส านักนายกรฐัมนตรี 204,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

กระทรวงกลาโหม 11,603,200                

กองบญัชาการกองทพัไทย 11,603,200                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 11,603,200                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 11,603,200                

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 11,603,200                

งบลงทนุ 11,603,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,603,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,603,200                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์

 จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,589,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 2,626,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 1,262,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 960,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 893,100                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง แห่ง 1 1,512,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,758,700                    

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 1,449,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 1,449,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,449,000                 

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 1,449,000                 

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 1,449,000                 

งบลงทนุ 1,449,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,449,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,449,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุ ส านกังานการท่องเที่ยวและ

กฬีาจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 729,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งโรงจอดรถ ส านกังานการท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 720,000                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 7,784,800                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 5,912,500                 

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

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์
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แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,485,000                 

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 2,485,000                 

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 2,485,000                 

งบลงทนุ 2,485,000                 

ครุภณัฑ์ 485,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ เครื่อง 10 470,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 15,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,000,000                    

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                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 391,200                   

ขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่การพฒันางานดา้นสงัคม 391,200                   



3 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

จดัท าขอ้เสนอและพฒันานโยบายและแผนดา้นการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษย์ 391,200                   

งบลงทนุ 391,200                   

ครุภณัฑ์ 241,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 241,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมและ

สนบัสนุนวชิาการ 7  ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 6 241,200                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 150,000                      

รายการระดบัที1่: วางท่อเมนตป์ระปา พรอ้มระบบท่อประปา ส านกังาน

ส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 7  ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,872,300                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,872,300                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 7,900                      

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 7,900                      

งบลงทนุ 7,900                      

ครุภณัฑ์ 7,900                         

ครุภณัฑส์ านกังาน 7,900                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั  ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์   ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 7,900                         

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 1,864,400                 

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 1,864,400                 

งบลงทนุ 1,864,400                 

ครุภณัฑ์ 1,514,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองล าปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลนิคม อ าเภอส

หสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

นิคมสรา้งตนเองล าปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 50,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 9 คิวบกิฟตุ นิคมสรา้งตนเองกฉิุนารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 15,000                        

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

สรา้งตนเองล าปาว จ.กาฬสนิธุ ์ ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  นิคมสรา้งตนเองล าปาว 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,900                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว  นิคมสรา้งตนเองกฉิุนารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 3 30,900                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ นิคมสรา้งตนเองล าปาว จ.กาฬสนิธุ ์ ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์ เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 350,000                      

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 350,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มถนนลูกรงั สายซอย นิคมสรา้งตนเองกฉิุนารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 350,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 264,450,700               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 68,100                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 68,100                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 68,100                     

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 68,100                     

งบลงทนุ 68,100                     

ครุภณัฑ์ 68,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 68,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า  ต าบลโพนทอง   อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ี ต าบลโพนทอง   อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ

 A3  ต าบลโพนทอง   อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 7,100                         

กรมชลประทาน 215,471,000              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 26,200,000                

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,380,000                 

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2,380,000                 

งบลงทนุ 2,380,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,380,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,380,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยสมอทบ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลดนิจี ่อ  าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยสงักะ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลดนิจี ่อ  าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง

 จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 500,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 23,820,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 23,820,000                

งบลงทนุ 23,820,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,820,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 23,820,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงท านบดนิงอ่างเกบ็น า้หว้ยวงัลิ้นฟ้า ต าบลค า

เหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ระยะทาง 1.200 กม. รายการ 0 7,270,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง RMC (Para Asphalt 

Concrete) ต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ระยะทาง รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงถนนคนัคลอง (Para Asphalt Concrete) ที่

ท  าการฝ่ายส่งน า้ฯ9 ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ รายการ 0 1,550,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 142,370,000              
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โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 99,370,000                

การปรบัปรุงงานชลประทาน 99,370,000                

งบลงทนุ 99,370,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 99,370,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 99,370,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม.5+600 - 6+710 

อ่างเกบ็น า้หนองหญา้มา้ ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง 1R-1L-RMC กม.

0+000 - กม.5+200 (สนบัสนุนแปลงใหญ่) ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 18,600,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารทิ้งน า้คลอง RMC กม.88+000 ต าบลเจา้ท่า อ าเภอ

กมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 63,150,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าปาว อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายใหญ่และสายซอย  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกตะกอนคลองส่งน า้สายใหญ่และสายซอย 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมลาดท านบดนิดา้นทา้ยน า้เขือ่นล  าปาว  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย RMC กม. 

1+500-2+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลนาเชอืก 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย 1L-RMC. กม.

5+300 - กม.6+020  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าพาน 

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 3,600,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 1R-2L-RMC กม.4+100 - 

กม.10+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอ

ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย LMC กม.10+000 - กม.

15+000 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย LMC. กม.

42+410 - กม.51+840  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลเชยีง

เครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 4R-RMC กม.

13+800-15+475  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลฆอ้งชยั

พฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 7R-RMCกม.3+842-4+842 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอฆอ้งชยั รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 6R - RMC กม. 1+000 - 

3+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอ

ฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย RMC กม.70+400 -73+500 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดและคนัคลองส่งน า้สาย 

13BR-RMC กม.0+500 - 3+045  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว 

ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมดาดคลองส่งน า้สาย LMC กม.4+000 - กม.

4+650 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย 4R1-LMC. 

กม.0+000 - กม.1+750 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลเหนือ

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 700,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย RMC กม.

87+200-92+000  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลดงลงิ 

อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 6L-2L-RMC กม.0+000 - 

1+500  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลนาด ีอ าเภอยางตลาด รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย 7AL-LMC. 

กม.0+000 - กม.1+310  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลเชยีง

เครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลอง RMC กม. 57+800 - 60+670  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอฆอ้งชยั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 4R-LMC กม.11+200 - กม.

13+780  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สาย RMC กม.

74+200-75+950  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลธญัญา 

อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สาย 2L1-RMC กม.

3+550-4+265 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลยางตลาด 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษา อ่างเกบ็น า้หว้ยแกง  โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,006,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยฝา  โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอ่างเกบ็น า้บงึอร่าม  โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 747,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยมะโน  โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 1,309,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.RMC อ่างเกบ็

น า้สายนาเวยีง  โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์อ าเภอเขาวง จงัหวดั รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.RMC อ่างเกบ็

น า้หว้ยมะโน  โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลนาคู อ าเภอนาคู รายการ 1 350,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษา อ่างฯหว้ยสทีน โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยสงัเคียบ  โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 924,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาอ่างเกบ็น า้หว้ยวงัลิ้นฟ้า  โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 420,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยจมุจงั  โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 1,240,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.LMC อ่างเกบ็

น า้หว้ยผึ้ง  โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ย รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.LMC อ่างเกบ็

น า้หนองหญา้มา้  โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลอติื้อ อ าเภอยาง

ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบชลประทานอ่างเกบ็น า้หนองบา้นสา  

โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดั รายการ 1 354,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษา อ่างเกบ็น า้หว้ยโพธิ์ โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายอาคารอดัน า้กลาง

คลอง LMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแกง กม.1+046,1+885,1+000 และ 1+000 

จ านวน 4 แห่ง  โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอน รายการ 1 80,000                        

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบาย ปตร.ปากคลองซอย 

1L-RMC อ่างเกบ็น า้หว้ยแกง  โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลดง

พยงุ อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 4,450,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้หว้ย

สทีน โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ รายการ 1 4,450,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 5,900,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ขวา โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย 

2L-RMC  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลคลองขาม อ าเภอ

ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย 

4R-RMC  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลฆอ้งชยัพฒันา 

อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย 

6R-RMC  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว  จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย 

7R-RMC  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลกมลาไสย อ าเภอ

กมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง คลองส่งน า้สาย 

5R-LMC โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลเหนือ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยวงัลิ้นฟ้า  

โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยฝา  

โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 43,000,000                
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ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 43,000,000                

งบลงทนุ 43,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยมะโน ต าบลนาคู อ าเภอ

นาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ 0 13,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพนงัก ัน้ล  าน า้พานและล าปาวหลง ต าบลหลบุ 

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ 0 30,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 30,000,000                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 30,000,000                

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยยาง  ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั รายการ 0 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 16,901,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 16,901,000                

การจดัการงานชลประทาน 16,901,000                

งบลงทนุ 16,901,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,901,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,965,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็คลอง 4R- RMC กม.13+875

 .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 265,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 165,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

กาฬสนิธุ ์ต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 100,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 14,936,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 13,536,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ รายการ 0 7,347,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั 

โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ รายการ 0 3,888,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขตโครงการชลประทาน โครงการ

ส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั รายการ 0 1,817,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขตโครงการชลประทาน โครงการ

ชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 0 484,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคนในคลองส่งน า้ ภายในเขต

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาล าปาว ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน อ่างเกบ็หนองหญา้มา้ .

โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดั รายการ 0 300,000                      
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รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยแรงคน อ่างเกบ็น า้หว้ยสงัเคียบ .

โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั รายการ 0 300,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 343,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 343,600                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 343,600                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 343,600                   

งบลงทนุ 343,600                   

ครุภณัฑ์ 343,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 73,600                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 270,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊ลม แบบ Ring Blower ขนาด 2 แรงมา้ พรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่อากาศ แบบมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 3 แรงมา้ 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบท่อสูบน า้พญานาค ต าบลล าคลอง 

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 170,000                      

กรมปศุสตัว ์ 616,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 616,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 616,000                   

พฒันาอาหารสตัว ์ 600,000                   

งบลงทนุ 600,000                   

ครุภณัฑ์ 600,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัหญา้แหง้ ขนาด 150 เซนติเมตร ต าบลภูดนิ 

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 600,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 39,024,000                
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 150,000                   

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 150,000                   

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 150,000                   

งบลงทนุ 150,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 150 150,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,304,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 10,304,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 3,091,000                 

งบลงทนุ 3,091,000                 

ครุภณัฑ์ 991,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 991,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอร์

กลาสหรือเหลก็ ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนั 1 991,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,100,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 300 600,000                      

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 300 1,500,000                    

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 6,958,000                 

งบลงทนุ 6,958,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,958,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,958,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลา้ 2200000 3,630,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลา้ 1400000 1,428,000                    

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

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 150 255,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,200,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,200,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,200,000                 

งบลงทนุ 1,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 1500 1,200,000                    
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 27,370,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 24,920,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 24,920,000                

งบลงทนุ 24,920,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,920,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 24,920,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกลางหมืน่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าปาว อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองอเิฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเชอืก อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเวอ่ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพมิูล อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลยางอูม้ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุจกิ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 27 480,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนน า้เกลี้ยง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 7 124,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 41 729,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแจนแลน อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดนิจี ่อ  าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลภูแลน่ชา้ง อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 20 356,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าคนัโท อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 9 160,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 21 373,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร  

 ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสมสะอาด อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 9 160,200                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 2,450,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 2,450,000                 

งบลงทนุ 2,450,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,450,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองโศกแต ้บา้นค ามนัปลา หมู่ 6 ต าบลค า

เหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,450,000                    

กรมวชิาการเกษตร 370,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 370,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 370,000                   

ผลติพนัธุส์บัปะรดคุณภาพดี 370,000                   

งบลงทนุ 370,000                   
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ครุภณัฑ์ 370,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 370,000                      

รายการระดบัที1่: ถาดตากเมลด็พนัธุ ์3 ชัน้ พรอ้มรางฝงัพื้น ต าบลยางตลาด

 อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 370,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 5,427,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,427,700                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 5,427,700                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 5,427,700                 

งบลงทนุ 5,427,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,427,700                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,288,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งส านกังานเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

ดอนจาน ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 4,288,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 848,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอหว้ยผึ้ง 

ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 348,700                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 291,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ คสล. ส านกังานเกษตรอ าเภอหว้ยเมก็ ต าบล

หว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 291,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,699,500                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,750,000                 

โครงการส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลทางการเกษตร 1,750,000                 

ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตร 1,750,000                 

งบอดุหนุน 1,750,000                 

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรหนองกงุศรี จ ากดั ต าบล

หนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ ์ในการจดัหารถตกัลอ้ยาง  

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 177 แรงมา้ คนั 1 1,750,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 54,500                     

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 54,500                     

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 54,500                     

งบอดุหนุน 54,500                     

ครุภณัฑส์ านกังาน 54,500                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรถาวรพฒันากาฬสนิธุ ์จ ากดั

 ต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์เพือ่สนบัสนุนการจดัหา

อปุกรณ์การด าเนินงานสหกรณ์ แห่ง 1 54,500                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 895,000                   

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 895,000                   

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      
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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 านกังานสหกรณ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ คนั 1 848,000                      

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 47,000                     

งบลงทนุ 47,000                     

ครุภณัฑ์ 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 9,000                         

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 409,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 250,000                   

โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 250,000                   

ส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000                      
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ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ย ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

กระทรวงคมนาคม 2,430,483,400            

กรมเจา้ทา่ 22,320,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 22,320,000                

โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 22,320,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 22,320,000                

งบลงทนุ 22,320,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,320,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,320,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้ช ีอ.ฆอ้งชยั จ.กาฬสนิธุ ์ถงึ อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม เน้ือดนิ ลบ.ม. 370000 13,320,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบ ารุงรกัษาร่องน า้ภายในประเทศที่

แม่น า้ช ีอ.ฆอ้งชยั จ.กาฬสนิธุ ์ถงึ อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เน้ือ ลบ.ม. 250000 9,000,000                    

กรมการขนส่งทางบก 1,370,700                 

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 านกังานขนส่งจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 1,860,820,100            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 1,504,744,000            

โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 921,213,000              

ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 921,213,000              

งบลงทนุ 921,213,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 921,213,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 921,213,000                 

รายการระดบัที1่: สายกาฬสนิธุ ์- บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร)้

 ตอน 2 (แนวใหม่) จ.กาฬสนิธุ ์จ.รอ้ยเอด็ กม. 71.436 921,213,000                 

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 26,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 26,000,000                

งบลงทนุ 26,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม กม. 2.5 26,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 517,531,000              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 397,531,000              

งบลงทนุ 393,331,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 393,331,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 393,331,000                 

รายการระดบัที1่: สายกาฬสนิธุ ์- รอ้ยเอด็ จ.กาฬสนิธุ ์จ.รอ้ยเอด็ กม. 15.405 293,331,000                 
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน หว้ยเมก็ - ไทยเจริญ 

จ.กาฬสนิธุ์ กม. 3.2 100,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,200,000                 

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

หลวงแนวใหม่ สาย บ.นาไคร ้– อ.ค าชะอ ีจ.กาฬสนิธุ์ โครงการ 1 4,200,000                    

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

งบลงทนุ 120,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 120,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายล าน า้พาน - บ.หลบุ จ.กาฬสนิธุ์ กม. 7.867 120,000,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 40,000,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2291 ตอน กฉิุนารายณ์ - นาคู แห่ง 1 40,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 46,000,000                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วยคุก่อนประวตัศิาสตร์ 46,000,000                

พฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 46,000,000                

งบลงทนุ 46,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 46,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดง

แหลม ตอน 1 จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดง

แหลม ตอน 2 จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 21,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 303,726,100              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 3,090,500                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 3,090,500                 

งบลงทนุ 3,090,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,090,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,190,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  แขวงทางหลวงกาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงร่องค า แขวงทาง

หลวงกาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 279,060,600              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 273,891,600              

งบลงทนุ 273,891,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 273,891,600                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 273,891,600                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงกาฬสนิธุ์ กม. 687 44,880,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่นล  าปาว - 

หนองผา้ออ้ม จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 9,200,000                    
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองผา้ออ้ม - สีแ่ยกสมเด็จ

 จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หว้ยสดีา - ปากทางเขือ่นล  า

ปาว ตอน 1 จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน หว้ยเมก็ - ท่าคนัโท จ. แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สีแ่ยกยางตลาด - ร่องค า

 ตอน 1 จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ - สรา้งคอ้ ตอน 1 

จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ยกสมเด็จ - ค าพอก ตอน

 1 จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสนิธุ ์- ล าช ีจ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2291 

ตอน กฉิุนารายณ์ - นาคู จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 15,561,600                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน

 ปากทางเขือ่นล  าปาว - หนองผา้ออ้ม จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 21,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2336 

ตอน หนองผา้ออ้ม - กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 33,150,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน

 หนองผา้ออ้ม - สีแ่ยกสมเด็จ จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 34,100,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2009 

ตอน หว้ยเมก็ - ท่าคนัโท จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 25,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 5,169,000                 

งบลงทนุ 5,169,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,169,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,169,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัยางตลาด (ขาออก) แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมและปรบัปรุงถนนเขา้ - ออกสถานีตรวจสอบ

น า้หนกัยางตลาด (ขาออก) จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ยางตลาด (ขาออก) จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

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

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 21,575,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 18,225,000                

งบลงทนุ 18,225,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,225,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 18,225,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12  ตอน หว้ยสดีา -ปากทาง

เขือ่นล  าปาว, สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่นล  าปาว - หนอง

ผา้ออ้ม, สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่นล  าปาว - หนอง

ผา้ออ้ม และสายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองผา้ออ้ม - สีแ่ยกสมเด็จ แห่ง 4 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ล าน า้พาน - บา้นหลบุ 

และสายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่นล  าปาว - หนองผา้ออ้ม 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ล าน า้พาน - บา้นหลบุ 

และสายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่นล  าปาว - หนองผา้ออ้ม 

ตอน 2 จ. กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,995,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หว้ยสดีา -ปากทางเขือ่น

ล  าปาว, สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่นล  าปาว - หนอง

ผา้ออ้ม, สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม, สาย

ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ล าพนัชาด, สายทางหลวง

หมายเลข 2039 ตอน น า้ออ้ม - หว้ยเมก็, สายทางหลวงหมายเลข 2039 

ตอน หว้ยเมก็ - ไทยเจริญ, สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สีแ่ยกยาง

ตลาด - ร่องค า, สายทางหลวงหมายเลข 2253 ตอน ค าพมิูล - ค าม่วง, สาย

ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน ค าใหญ่ - ท่าคนัโท และสายทางหลวง แห่ง 10 1,780,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน หว้ยเมก็ - ท่าคนัโท 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 214  ตอน กาฬสนิธุ ์- ล าช,ี สาย

ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสนิธุ ์- ล าช,ี สายทางหลวงหมายเลข 227

 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม และสายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่

แยกยางตลาด - ร่องค า จ. กาฬสนิธุ์ แห่ง 4 1,180,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดง

แหลม ตอน 2 จ. กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ล าพนั

ชาด ตอน 1 จ. กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเขา้เขือ่นล  าปาว 

ตอน 4 จ. กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ยกสมเด็จ - ค าพอก 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2101 ตอน หว้ยผึ้ง - น า้ปุ้ น และ

สายทางหลวงหมายเลข 2101 ตอน น า้ปุ้ น - นาคู จ. กาฬสนิธุ์ แห่ง 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ - สรา้งคอ้, 

สายทางหลวงหมายเลข 2291 ตอน กฉิุนารายณ์ - นาคู และสายทางหลวง

หมายเลข 2291 ตอน นาคู - สรา้งคอ้ จ. กาฬสนิธุ์ แห่ง 3 1,700,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรบัทางหลวงอาเซยีน 3,350,000                 

งบลงทนุ 3,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,350,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หว้ยสดีา -ปากทางเขือ่น

ล  าปาว, สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่นล  าปาว - หนอง

ผา้ออ้ม และสายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองผา้ออ้ม - สีแ่ยกสมเด็จ แห่ง 3 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หว้ยสดีา -ปากทางเขือ่น

ล  าปาว, สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่นล  าปาว - หนอง

ผา้ออ้ม, สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน หว้ยปลาหลด - สีแ่ยกยางตลาด

 และสายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสนิธุ ์- ล าช ีจ. กาฬสนิธุ์ แห่ง 3 1,350,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 6,350,000                 

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,000,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผา้ออ้ม - กฉิุ

นารายณ์ และสายทางหลวงหมายเลข 2459 ตอน แสนสุข - ดงมนั จ. แห่ง 4 2,000,000                    

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

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 545,972,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 136,988,800              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 44,217,800                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 44,217,800                

งบลงทนุ 44,217,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,217,800                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 31,017,800                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้ปาว อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์ ม. 120 24,609,800                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้ปาว อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์ ม. 100 6,408,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 13,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบสะพานขา้มอ่างเกบ็น า้ล  า

ปาว อ.สหสัขนัธ,์ สามชยั จ.กาฬสนิธุ์ 0 13,200,000                   

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 83,571,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 83,571,000                

งบลงทนุ 83,571,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 83,571,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 83,571,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.227 - บ.เหลา่สูง อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ์ กม. 4.095 25,823,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ดงสยาม อ.ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ์ กม. 2.097 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2009 - วดัถ า้ไทรทอง อ.หนองกงุศรี จ. กม. 0.77 8,371,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ดงเมอืง อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ์ กม. 1.559 9,354,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าน า้ปาว บ.ขา้วหลาม ม.2, 16 อ.

กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์ กม. 1.167 5,835,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.กส.4034 - บ.ดนิจี ่อ.ค าม่วง จ.กาฬสนิธุ์ กม. 0.8 7,190,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2041 - บ.ค าบก อ.สมเด็จ จ.กาฬสนิธุ์ กม. 1.042 7,398,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2268 - บ.สรา้งแกว้ อ.ท่าคนัโท จ. กม. 0.55 5,100,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 9,200,000                 

ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 9,200,000                 

งบลงทนุ 9,200,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,200,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 9,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจอสงัหาริมทรพัยถ์นนสายเลีย่งเมอืง

อ าเภอยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ์ 0 9,200,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 7,000,000                 

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7,000,000                 

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,000,000                    
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รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงแกไ้ขบริเวณเสีย่งอนัตราย ถนนสาย กส.3056

 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้นแหลมโนนวเิศษ อ.สหสัขนัธ ์จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 7,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 378,683,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 87,434,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 82,224,000                

งบลงทนุ 82,224,000                

ครุภณัฑ์ 24,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสนิธุ)์ ชดุ 1 24,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 82,200,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 - บ.สถีาน อ.ฆอ้งชยั กม. 19.893 80,000,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย กส.4073 

แยก ทล.2367 - บ.สถีาน อ.ฆอ้งชยั จ.กาฬสนิธุ์ 0 2,200,000                    

พฒันาสะพานขนาดกลาง 3,100,000                 

งบลงทนุ 3,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,100,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มหว้ยกดุหวา้ตอนลา่ง อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์ ม. 20 3,100,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 2,110,600                 

งบลงทนุ 2,110,600                 

ครุภณัฑ์ 2,110,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,642,000                    

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง ส านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสนิธุ)์ คนั 1 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทกาฬสนิธุ์ คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 71,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานทาง

หลวงชนบทที่ 16 (กาฬสนิธุ)์ 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 16 (กาฬสนิธุ)์ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 327,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสนิธุ)์ ชดุ 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเมด็ดนิและเครื่องเขยา่

แบบไฟฟ้า ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสนิธุ)์ ชดุ 1 250,000                      
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โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 279,592,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 279,592,000              

งบลงทนุ 279,592,000              

ครุภณัฑ์ 8,914,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,374,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ์ คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสนิธุ)์ คนั 1 1,280,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์ เครื่องยนตด์เีซล แบบขบัเคลือ่น 2 

ลอ้ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ์ คนั 1 1,280,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 4,690,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกซอ่มบ ารุงผวิจราจรลาดยาง แขวงทางหลวง

ชนบทกาฬสนิธุ์ คนั 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถบดแบบผสม (ลอ้เหลก็-ลอ้ยาง) ขนาดเลก็ไม่เกนิ 4 ตนั

 แขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ์ คนั 1 1,990,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที่ แขวงทางหลวง

ชนบทกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 270,678,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 270,678,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 

2046 - บา้นนาไคร ้อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 213

 - อ าเภอนามน อ.สมเด็จ, นามน จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.2067 แยกทางหลวงหมายเลข 12 -

 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์อ.สมเด็จ จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 213

 - อ าเภอนามน อ.นามน จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 

2041 - บา้นค าบก อ.สมเด็จ จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 

2046 - บา้นนาไคร ้อ.เมอืง, ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 7,040,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 227

 - บา้นกดุแฮด อ.ค าม่วง จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 227

 - บา้นเหลา่สูง อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 5,390,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 

2291 - บา้นโพนสวา่ง อ.เขาวง, กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,880,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 

2101 - อ าเภอเขาวง อ.นาคู จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 7,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.5047 อ าเภอสหสัขนัธ ์- ท่าเรือดง

นอ้ย อ.สหสัขนัธ ์จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 

2291 - บา้นขาด อ.นาคู จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 

2116 - อ าเภอฆอ้งชยั อ.กมลาไสย, ฆอ้งชยั จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,800,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.2046 แยกทางหลวงหมายเลข 

2101 - เขาวง อ.เมอืง, ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 

2009 - อ าเภอสหสัขนัธ ์อ.หนองกงุศร,ี สหสัขนัธ ์จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 

2046 - บา้นนาไคร ้อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 

2039 - บา้นป่าหวาย อ.หว้ยเมก็, ชืน่ชม จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 

2336 - บา้นแกง้เดื่อ อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4078 แยกทางหลวงหมายเลข 

2367 - บา้นตูม อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.5053 แยกทางหลวงชนบท กส.

4022 - ผานางคอย อ.นาคู จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,710,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.5054 แยกทางหลวงชนบท กส.

2014 - น า้ตกไทรยอ้ย อ.ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.5077 แยกทางหลวงชนบท กส.

4034 - บา้นดนิจี ่อ.ค าม่วง จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 5,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กส.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นดง

เมอืง อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ์ กม. 1.9 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กส.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อ าเภอ

หว้ยเมก็ อ.ยางตลาด, หว้ยเมก็ จ.กาฬสนิธุ์ กม. 1.9 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 

2291 - บา้นโคกกลาง อ.นาคู, เต่างอย จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กส.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2336 - บา้น

หนองแคน อ.นามน, ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ์ กม. 1.9 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 - บา้น

หนองสามขา อ.หนองกงุศรี จ.กาฬสนิธุ์ กม. 2.1 12,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กส.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2253 - บา้น

ค าไฮ อ.ค าม่วง จ.กาฬสนิธุ์ กม. 1.9 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 

2152 - อ าเภอท่าคนัโท อ.ท่าคนัโท จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.5074 แยกทางหลวงชนบท กส.

2008 - อ่างเกบ็น า้ล  าพยงั อ.เขาวง จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ์ กม. 1052 32,920,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 

2101 - อ าเภอเขาวง อ.นาคู, เขาวง จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 8,958,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย กส.4073 แยกทางหลวงหมายเลข 

2367 - บา้นสถีาน อ.ฆอ้งชยั, กมลาไสย, ร่องค า จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย กส.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้น

หนองแปน อ.ยางตลาด, ฆอ้งชยั จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 25,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 11,657,200                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 10,110,300                

งบลงทนุ 10,110,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,110,300                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,110,300                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กส.2061 แยกทาง

หลวงหมายเลข 12 - บา้นดงสวา่ง อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,900,000                    
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กส.4036 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2009 - อ าเภอสหสัขนัธ ์อ.หนองกงุศร,ี สหสัขนัธ ์จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย กส.4059 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2152 - อ าเภอท่าคนัโท อ.ท่าคนัโท จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,785,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 4,475,300                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,546,900                 

งบลงทนุ 1,546,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,546,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,546,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 

ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสนิธุ)์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทกาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 23,300,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 23,300,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 23,300,000                

งบลงทนุ 23,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 23,300,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กส.

4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บา้นโนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กส.

2049 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บา้นหนองแวง อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 2 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กส.

3007 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - อ าเภอนามน อ.สมเด็จ, นามน จ. แห่ง 1 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กส.

3010 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้นหนองกงุใหญ่ อ.สามชยั จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กส.

3020 แยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้นกดุแฮด อ.ค าม่วง จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กส.

4018 แยกทางหลวงหมายเลข 2101 - อ าเภอเขาวง อ.นาคู จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กส.

4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2253 - บา้นค าไฮ อ.ค าม่วง, วงัสามหมอ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กส.

4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2101 - อ าเภอเขาวง อ.เขาวง, นาคู จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กส.

4068 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บา้นป่าหวาย อ.หว้ยเมก็ จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย กส.

5077 แยกทางหลวงชนบท กส.4034 - บา้นดนิจี ่อ.ค าม่วง จ.กาฬสนิธุ์ แห่ง 2 1,900,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 99,481,900                

กรมทรพัยากรธรณี 34,976,500                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 34,976,500                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วยคุก่อนประวตัศิาสตร์ 34,976,500                

พฒันาพพิธิภณัฑเ์พือ่ยกระดบัการทอ่งเทีย่วและใหบ้ริการพพิธิภณัฑท์างธรณีวทิยา

และซากดกึด าบรรพ์ 34,976,500                

งบลงทนุ 34,976,500                

ครุภณัฑ์ 3,289,000                    
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,289,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าพฒันาสือ่การเรียนรูเ้สมอืนจริง ดา้นธรณีวทิยา 

ทรพัยากรธรณี และธรรมชาติวทิยา พพิธิภณัฑส์ริินธร ต าบลโนนบุรี 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 3,289,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,687,500                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,687,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยวเพือ่การเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์

 ธรณีวทิยา ซากดกึด าบรรพสู่์ชมุชน พพิธิภณัฑส์ริินธร ต าบลโนนบุรี 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 31,687,500                   

กรมทรพัยากรน า้ 12,000,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 12,000,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 12,000,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโคง้  บา้นหนองแข ้ ต าบลจมุจงั  

อ าเภอกฉิุนารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองใหญ่  บา้นพทิกัษพ์ฒันา  ต าบลหว้ย

เมก็  อ าเภอหว้ยเมก็  จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูฝายหว้ยสงัเคียบ  บา้นหมูม่น  ต าบลหมูม่น 

 อ าเภอสมเด็จ  จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 4,500,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 33,768,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 33,768,000                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 16,786,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 9,905,000                 

งบลงทนุ 9,905,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,905,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,905,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นแกหวัแฮดสม้โฮง

วทิยา หมู่ที่ 12 ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนหนองจระเขเ้รืองศิลป์ 

หมู่ที่ 15 ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนแกว้เสด็จพทิยาคม หมู่

ที่ 4 ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนนาขามวทิยา หมู่ที่ 3  

ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนสามขาสวา่งวทิย ์หมู่ที่ 

3  ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนนางามวทิยา หมู่ที่ 3  

ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,415,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนชมุชนนาเรียงวทิยาคม 

หมู่ที่ 10  ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 6,881,000                 

งบลงทนุ 6,881,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,881,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 6,881,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนสะอาดโนนงามวทิยา 

หมู่ที่ 5 ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนกดุคา้วเทพพทิยา หมู่ที่ 

4 ต าบลกดุคา้ว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นสม้ป่อย หมู่ที่ 4 

ต าบลสระพงัทอง อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนหวัคูประชาอทุศิ หมู่ที่ 

13 ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้ง หมู่ที่ 6

 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวงัมนวทิยาคาร หมู่ที่ 6 

ต าบลหวังวั อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนหนองแฝกหนองหวา้

วทิยา หมู่ที่ 8 ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 12,662,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,335,200                 

งบลงทนุ 1,335,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,335,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,335,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบ่อแกว้ กลุม่1 หมู่ที่ 1 

ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองกงุ  หมู่ที่ 1 ต าบล

เขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบงึวชิยั  หมู่ที่ 4,5 

ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาโก  หมู่ที่ 1 ต าบลนา

โก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 11,326,800                

งบลงทนุ 11,326,800                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,326,800                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสรา้งแกว้  หมู่ที่ 13 ต าบลหนอง

แวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหว้ยเตยค า  หมู่ที่ 6 ต าบลเวอ่ 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโนนสะอาด  หมู่ที่ 3 ต าบลสระพงั

ทอง อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นขมิ้น  หมู่ที่ 8 ต าบลผาเสวย แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองหมากฟดั  หมู่ที่ 9 ต าบล

หนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นศรีส าราญ  หมู่ที่ 9 ต าบลเวอ่ 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 4,320,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 4,320,000                 

งบลงทนุ 4,320,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,320,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,320,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกดุปลาคา้ว หมู่ที่ 1 ต าบลกดุปลาคา้ว อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นกดุฉิมคุม้ใหม่ หมู่ที่ 4 ต าบลกดุฉิมคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นปากน า้ หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดอนสวรรค ์หมู่ที่ 14 ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนาโก หมู่ที่ 4 ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นบงึทอง หมู่ที่ 9 ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

อบต.นาจ าปา หมู่ที่ 1 ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงเยน็ หมู่ที่ 4  ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหวา้นพฒันา หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นศรีเมอืง หมู่ที่ 13 ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนเสยีว หมู่ที่ 6 ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นทรพัยเ์จริญ หมู่ที่ 11 ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองบวัโดน หมู่ที่ 7 ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองขาม หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโนนชาด หมู่ที่ 8  ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยยางดง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นค ามนัปลา หมู่ที่ 6 ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นค ามะโฮ หมู่ที่ 7 ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 7,486,300                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,544,800                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 2,334,800                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 2,072,000                 

งบลงทนุ 2,072,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,072,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,072,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 400 2,072,000                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 262,800                   

งบลงทนุ 262,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 262,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 262,800                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กโิลเมตร 20 102,800                      

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 2 160,000                      

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 210,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 210,000                   

งบลงทนุ 210,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 210,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 210,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจโครงขา่ยหมดุหลกัฐานแผนที่ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กโิลเมตร 70 210,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,776,500                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,776,500                 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 335,100                   

งบอดุหนุน 150,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยสรา้งแนวกนัไฟชมุชน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หมู่บา้น 3 150,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดักาฬสนิธุ์ 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 1,441,400                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        
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งบลงทนุ 1,383,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,383,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,383,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลา้ 70000 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลา้ 130000 377,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลา้ 20000 152,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 3,165,000                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 3,165,000                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 2,881,500                 

งบลงทนุ 2,881,500                 

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 19,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,862,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,428,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนงาน 4 ครอบครวั หน่วย

พทิกัษป่์านาโก เขตหา้มลา่สตัวป่์าล  าปาว (กส.584/34) จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 346,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงร ัว้คอกกวาง เลขทะเบยีน กส.72 ศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติและสตัวป่์าล  าปาว จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,082,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,434,100                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กโิลเมตร 275 1,413,500                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดักาฬสนิธุ์ กโิลเมตร 4 20,600                        

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 283,500                   

งบลงทนุ 283,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 283,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 283,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 300 141,000                      

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

กรมป่าไม ้ 11,251,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 313,100                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 313,100                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 313,100                   

งบลงทนุ 313,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 313,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 313,100                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลา้ 2000 15,200                        

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กโิลเมตร 4 20,600                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแหลง่ผลติเมลด็พนัธุไ์มป่้าอายเุกนิ 10 ปี จงัหวดั ไร่ 470 277,300                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 4,389,000                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 357,000                   
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ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 357,000                   

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กโิลเมตร 50 257,000                      

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 2 100,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 4,032,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 514,000                   

งบลงทนุ 514,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กโิลเมตร 100 514,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 348,000                   

งบลงทนุ 348,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลา้ 120000 348,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 3,170,000                 

งบลงทนุ 1,560,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,560,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,560,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 400 1,560,000                    

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 1,540,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หมู่บา้น 45 540,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หมู่บา้น 50 1,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 6,549,000                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 6,549,000                 

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 6,549,000                 

งบลงทนุ 6,549,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,549,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,549,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลา้ 37000 281,200                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดักาฬสนิธุ์ กโิลเมตร 114 586,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 4603 2,255,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 2600 2,652,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลา้ 267000 774,300                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 814,000                   

กรมอตุนิุยมวทิยา 814,000                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 814,000                   

ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหว  และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ 814,000                   

ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอตุุนิยมวทิยากาฬสนิธุ ์(กลุม่งาน

อตุุนิยมวทิยาอทุกกมลาไสย)       ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย คนั 1 814,000                      

กระทรวงมหาดไทย 994,748,500               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 111,253,500              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 318,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 318,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 318,000                   

งบรายจ่ายอื่น 318,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 318,000                      

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 110,095,500              

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 110,095,500              

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 105,595,500              

งบลงทนุ 105,595,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,595,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,599,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 12,599,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 90,996,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยร์าชการจงัหวดักาฬสนิธุ ์ระยะที่ 2   

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 90,996,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,000,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 



33 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 48,188,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 48,188,000                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 48,188,000                

การบริหารงานอ าเภอ 48,188,000                

งบลงทนุ 48,188,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,188,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,577,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่วา่การอ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 16,223,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารหอประชมุอ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 7,353,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,690,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 572,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงต่อเติมอาคารหอประชมุ อ าเภอกฉิุนารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 864,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 568,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอ้งประชมุอ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 247,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 851,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การ อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 192,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุ อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การ อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันท์ี่วา่การ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,418,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 362,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัเจา้หนา้ที่ปกครอง อ าเภอนาคู จงัหวดั แห่ง 1 186,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดั จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 311,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 331,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัเจา้หนา้ที่ปกครอง  อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 394,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้กองรอ้ย อส.อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 398,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุ อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 427,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอ (หลงัเก่า) อ าเภอสหสัขนัธ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 351,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 76,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 356,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนภายในบริเวณที่วา่การอ าเภอหนองกงุศรี 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,030,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการฝ่ายปกครอง อ าเภอหว้ยเมก็ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 454,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 11,920,300                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บริเวณที่วา่การอ าเภอกฉิุนารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 669,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถจกัรยานยนตท์ี่วา่การอ าเภอกฉิุนารายณ์

 จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. กองรอ้ย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 496,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. หลงัที่วา่การอ าเภอเขาวง จงัหวดั แห่ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน, ฟตุบาทและขยายถนน คสล. ที่วา่การ

อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 935,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 193,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถ ที่วา่การอ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. และปรบัปรุงร ัว้พรอ้มป้ายบริเวณที่วา่

การอ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานจอดรถที่วา่การอ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งศาลาอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 386,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้บริเวณที่วา่การอ าเภอสมเด็จ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 4,779,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้บา้นพกัขา้ราชการ อ าเภอสมเด็จ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 433,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หลงัที่วา่การอ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 498,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 380,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 1,203,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,203,600                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 1,203,600                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 1,203,600                 

งบลงทนุ 1,203,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,203,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,203,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,203,600                    

กรมทีด่นิ 30,144,100                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 30,144,100                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 30,144,100                

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 977,100                   

งบลงทนุ 977,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 977,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 977,100                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 977,100                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 29,167,000                

งบลงทนุ 29,167,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,167,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 29,167,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการส านกังานที่ดนิจงัหวดักาฬสนิธุ ์

 สาขากฉิุนารายณ์  พรอ้มส่วนประกอบที่จ  าเป็น ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุ

นารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 29,167,000                   

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2,295,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,295,000                 

โครงการบริหารจดัการน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2,295,000                 

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2,295,000                 

งบลงทนุ 2,295,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,295,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 2,295,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยหวัชา้ง (จากสะพานไปถงึฝายอดีอน) หมู่ที่ 

8 ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ ์(ปริมาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 

54,280 ลูกบาศกเ์มตร) แห่ง 1 2,295,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 179,362,900              

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 26,257,600                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 26,257,600                

วางและจดัท าผงัเมอืง 20,700,000                

งบรายจ่ายอื่น 20,700,000                

รายการระดบัที1่:  การวางและจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดักาฬสนิธุ์ ผงั 1 20,700,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 5,557,600                 

งบรายจ่ายอื่น 5,557,600                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแผนที่ และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร

ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 5,557,600                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 151,817,300              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 120,767,300              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 120,767,300              

งบลงทนุ 120,767,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,767,300                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 120,767,300                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้ปาว หลงัโรงแรมริมปาวจนถงึสุด

เขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 1,153 แห่ง 1 41,750,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมฝัง่ล  าน า้ปาว พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์

(ระยะที่ 1) บริเวณจากสะพาน ค.ส.ล.หนา้วดัใตโ้พธิ์ค า้ไปทางทศิใตฝ้ัง่ขวา 

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 1,190 เมตร แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ี(ระยะที่ 2) บา้นท่าเยีย่ม หมู่ที่

 6 ต าบลล าช ีอ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 170 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้ปาว หนา้วดัใตโ้พธิ์ค า้ จาก

สะพาน คสล. ไปทางทศิใตฝ้ัง่ใต ้ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 1,100 เมตร แห่ง 1 22,000,000                   
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รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีวดัล  าชศีรีวนาราม หมู่ที่ 5 

ต าบลล าช ีอ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 375 เมตร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ช ีวดับา้นท่ากลาง หมู่ที่ 7 ต าบล

เจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 290 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 31,050,000                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 31,050,000                

งบลงทนุ 31,050,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 31,050,000                   

ค่าควบคุมงาน 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทา

ปญัหาน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,050,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วม

พื้นที่ชมุชนเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 30,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,288,000                 

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 1,288,000                 

บริการดา้นช่าง 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 ีส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนั 1 1,288,000                    

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 622,301,400              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,589,400                 

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 1,589,400                 

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,589,400                 

งบลงทนุ 1,589,400                 

ครุภณัฑ์ 1,589,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 397,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 18 397,800                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ตู ้ 18 77,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ตู ้ 18 99,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 36 61,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์

 จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 18 52,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 36 108,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,191,600                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 18 1,191,600                    

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 18 396,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 18 288,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 18 162,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์ ชดุ 36 136,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ เครื่อง 36 208,800                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 620,434,800              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 9,051,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 9,051,000                 

งบอดุหนุน 9,051,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,051,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 9,051,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 33 เมตร ยาว 53 

เมตร  หมู่ที่ 1 ต าบลนาตาล เทศบาลต าบลท่าคนัโท อ าเภอท่าคนัโท แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 50 

เมตร  หมู่ที่ 4 ต าบลสมเด็จ เทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 2,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามบาสเกต็บอล ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 

28 เมตร  หมู่ที่ 3 ต าบลสมเด็จ เทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 2,805,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ขนาดกวา้ง 31 เมตร ยาว 51 เมตร 

บา้นนาไร่เดยีว หมู่ที่ 16 ต าบลนาทนั เทศบาลต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง แห่ง 1 834,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามเปตอง 2 คอรท์

 ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 18 เมตร สนามตะกรอ้ 2 คอรท์ ขนาดกวา้ง 

18 เมตร ยาว 20 เมตร สนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 17 เมตร ยาว 27 

เมตร สนามวอลเลย่บ์อล ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 22 เมตร บา้นนา

จ าปา หมู่ที่ 8 ต าบลนาจ าปา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอ แห่ง 1 932,000                      

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 41,707,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 8,353,100                 

งบอดุหนุน 8,353,100                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,353,100                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 8,353,100                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองโป่งขามป้อม หมู่ที่ 2 บา้นหนองสระพงั 

ต าบลนาทนั ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 28,000 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,250,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองโป่ง หมู่ที่ 2 บา้นหนองแวงแสน ต าบลนา

จ าปา ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 3,100 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 988,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยทราย หมู่ที่ 6 บา้นงิ้วงาม ต าบลนาจ าปา

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 31,200 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,060,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยโปร่ง พรอ้มก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข.2527

 หมู่ที่ 2 บา้นนายอ กวา้ง 12 เมตร สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัสูง 3.50 

เมตร และขดุลอกหนา้ฝาย ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,385 ลูกบาศก์

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 964,100                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกกดุสองช ัน้ หมู่ที่ 7 บา้นท่าไคร ้ต าบลบงึวชิยั มี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,145 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มท่อลอดระบาย

น า้ เทศบาลต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายน า้ลน้ ล  าหว้ยแจง้อไีท หมู่ที่ 4 

บา้นม่วงเฒ่า ต าบลล าปาว สนัฝายสูง 1 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร 

กวา้ง 15 เมตร เทศบาลต าบลหนองสอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมฝายน า้ลน้ ล  าหว้ยเตย หมู่ที่ 2 บา้น

หนองสอใต ้ต าบลล าปาว สนัฝายสูง 1 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร 

กวา้ง 10 เมตร  เทศบาลต าบลหนองสอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั แห่ง 1 550,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองหมาจอก หมู่ที่ 10 ชมุชนดงบ่อ

เหนือ ต าบลยางตลาด ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกสระน า้สาธารณะกกัเกบ็น า้ใตด้นิ หมู่ที่ 1 บา้น

หนองบวั ต าบลผาเสวย มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 34,113 ลูกบาศก์

เมตร พรอ้มบ่อชารต์น า้ใตด้นิ จ านวน 6 บ่อ เทศบาลต าบลผาเสวย แห่ง 1 1,221,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 33,353,900                

งบอดุหนุน 33,353,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,353,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 33,353,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นหนองไผ่ ต าบลโคกสมบูรณ์  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก

สมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,808,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 9 บา้นหนองไผ่พฒันา ต าบลโคกสมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 1,956,100                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บา้นท่าใหม่ ต าบลเจา้ท่า องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,707,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นนาใหญ่ ต าบลม่วงนา  เทศบาลต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน แห่ง 1 2,675,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นหนองแวงแสน ต าบลนาจ าปา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา

จ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ที่ต ัง้หนองแวงฮ ีหมู่ที่ 8 บา้นนาจ าปา ต าบลนาจ าปา  องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นโนนสวรรค ์ต าบลภูปอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,869,900                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 8 บา้นดงพยอม ต าบลหว้ยโพธ ์ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ก่อสรา้งถงัน า้

ใสเพิม่เติม) แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก ประปาหนองหมากแซว หมู่ที่ 13 

ชมุชนป่าแดง ต าบลดอนสมบูรณ์ เทศบาลต าบลโคกศรี อ าเภอยางตลาด แห่ง 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บา้นดอนดู่ ต าบลอุ่มเม่า  เทศบาลต าบลอุ่มเม่า 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บา้นท่างาม ต าบลอุ่มเม่า  เทศบาลต าบลอุ่มเม่า 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,240,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บา้นโนนภกัด,ี หมู่ที่ 13 บา้นโนนหวัชา้ง ต าบลนาเชอืก  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาเชอืก อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 3,610,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นโคกกลาง ต าบลหนองแวง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง

แวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,724,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 

หมู่ที่ 6 บา้นค าไผ่ ต าบลหนองแวง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,724,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ขยายท่อส่งน า้)

 แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2,3,9 บา้นโนนวเิศษ ต าบลโนนบุรี 

เทศบาลต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,717,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ขยายท่อส่งน า้)

 แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5,10,11,1 บา้นโนนบุรี ต าบลโนนบุรี 

เทศบาลต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,113,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 4,912,000                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 4,912,000                 

งบอดุหนุน 4,912,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,912,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 4,912,000                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

หนองแปน เทศบาลต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสถีาน 

เทศบาลต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปฐม

เกษาราม เทศบาลต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลธญัญา เทศบาลต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกสมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสมบูรณ์ 

อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปทุม

เกษร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศิลา

ลกัษณ์ดอนยูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนงาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชยัหวัขวา เทศบาลต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

สะอาดสมศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีท่าแห่ เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หวัหนอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่กลาง อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

บวรดติถารามท่าเยีย่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าช ีอ าเภอฆอ้งชยั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โนนศิลาเลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แคน เทศบาลต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นม่วง

กลาง เทศบาลต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาจ าปา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สะอาดไชยศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณคีรีวงษ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาคู องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ม่วงกลุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ภูแลน่

ชา้ง เทศบาลต าบลภูแลน่ชา้ง อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วงนาดี

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสายนาวงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายนาวงั อ าเภอนา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาคู เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัค า

แคน องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าสรา้งเที่ยง อ าเภอสามชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอโศก

ธรรมมาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ย

ยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

กงุใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักก

ตอ้ง เทศบาลต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุหวา้ 

เทศบาลต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับูรพา

ภริมย ์เทศบาลต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บอนเขยีว

 เทศบาลต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แสงส่อง

หลา้ เทศบาลต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงบวัขาว เทศบาลเมอืงบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุคา้ว 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุคา้ว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุหวา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองฟ้า

เลือ่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลแจนแลน อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสมินา

โก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสมสะอาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมสะอาด อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสามขา 2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามขา อ าเภอกฉิุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองหา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหา้ง อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนยาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมัพ

วนับา้นดอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกดุสมิ เทศบาลต าบลกดุสมิ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสระพงัทอง เทศบาลต าบลสระพงัทอง อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพน

สวรรค ์เทศบาลต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงหมู 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนจ

ราบ เทศบาลต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองผอื

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนคอ้ 

เทศบาลต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชยับา้นโพน เทศบาลต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอทุยั

ทพิพาวาส เทศบาลต าบลค าม่วง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับูรพา

สหีราช เทศบาลต าบลค าม่วง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

โพธิ์ชยัโพนแพง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดนิจี ่อ  าเภอค าม่วง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

โพธิ์ศรีทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชยัศรีสวา่งนาบอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

พฒันารามสูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ

ชยัหนองซองแมว องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าคนัโท เทศบาลต าบลท่าคนัโท อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกงุเก่า เทศบาลต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงกลาง 

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับุตร

อนิทราราม เทศบาลต าบลนาตาล อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกดุ

จกิ เทศบาลต าบลกดุจกิ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักลุา

สายน บา้นยางอูม้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางอูม้ อ าเภอท่าคนัโท ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

เที่ยง เทศบาลต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สงเปลอืย

 เทศบาลต าบลสงเปลอืย  อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นา

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอ

โศการาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองบวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หลกัเหลีย่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อทุยัวนั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาจารย ์ เทศบาลต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

กลางหมืน่ เทศบาลต าบลกลางหมืน่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบงึวชิยั เทศบาลต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

โพน เทศบาลต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เหลา่

หลวงใต ้เทศบาลต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัท่า

ม่วง-บา้นหว้ยแสง เทศบาลต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปลาเคา้

นอ้ย เทศบาลต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

โนนแพงธรรมาราม เทศบาลต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหลบุ เทศบาลต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

โพธิ์ชยั เทศบาลต าบลเหนือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองสอ เทศบาลต าบลหนองสอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        



45 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ค าปลาฝา-โนนชยั เทศบาลต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยโพธิ์ เทศบาลต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณาราม เทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีสะอาด เทศบาลต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

กงุเหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงกาฬสนิธุ ์เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกค า 

(โคกใหญ่) เทศบาลต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองกงุ 

เทศบาลต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

โนนสูงวทิยา เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีบา้นแก เทศบาลต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

สระบวัโพนสมิ เทศบาลต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักลาง

โคกคอ้ เทศบาลต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

โคกศรี เทศบาลต าบลโคกศรี อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อารมย ์เทศบาลต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ดอนยางนาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองอเิฒ่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอเิฒ่า ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเชอืก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเชอืก อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

ชยัศรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

อทุยัดอนยูง องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระ

บวับา้นสา องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

วริิยะสมัมาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวอ่ อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวังวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวังวั อ าเภอยางตลาด ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองตอกแป้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเรียง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเหลา่ออ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ออ้ย อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลร่องค า 2 เทศบาลต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลร่องค า เทศบาลต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสมเด็จ เทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองกงุ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บวั

สามคัคี เทศบาลต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขมิ้น 

เทศบาลต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ศรีมหาไชย เทศบาลต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สวา่งสรา้งแสน เทศบาลต าบลล าหว้ยหลวั อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหมู

ม่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นามะเขอื

 เทศบาลต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เสริมชยั

ศรี เทศบาลต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

น า้เกลี้ยง เทศบาลต าบลโนนน า้เกลี้ยง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วง

กญุชร เทศบาลต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเจริญ

ธรรม เทศบาลต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

นอ้ย เทศบาลต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง

 อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดันาสี

นวล องคก์ารบริหารส่วนต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ทอง เทศบาลต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองหนิ 1 เทศบาลต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองหนิ 2 เทศบาลต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค าไฮ

 เทศบาลต าบลค ากา้ว อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั 

เทศบาลต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

สรวง เทศบาลต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองกบ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกกลาง

 เทศบาลต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเสาเลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองใหญ่ 1 เทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองใหญ่ 2 เทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหนิ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหว้ยผึ้ง เทศบาลต าบลหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค าบง 

เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

อบีุตร เทศบาลต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไคนุ่้น 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักลาง

หว้ยเมก็ เทศบาลต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลค าใหญ่ เทศบาลต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ค ามะโฮ 

เทศบาลต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

พชิยักดุท่าลอื เทศบาลต าบลท่าลาดดงยาง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

อภสิทิธิ์หนองแวงม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทราย

ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายทอง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หาด

ทรายมูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลพมิูล อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

สะอาดหว้ยมะทอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

มจุจรินทาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับูรพา

หว้ยยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่ง

ชยัศรีโนนขี้ควง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

เทศบาล 3 วดัเหนือ เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลธญัญา เทศบาลต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมอืงบวัขาว เทศบาลเมอืงบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลโนนศิลา 

เทศบาลต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 70,576,000                

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 70,576,000                

งบอดุหนุน 70,576,000                

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 70,576,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 70,576,000                   

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 70,576,000                   

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด 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 าบลยอดแกง  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 าบลหว้ยโพธิ์ 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 าบลโพนทอง 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 าบลบวับาน   อ าเภอยางตลาด 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 าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน 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 าบลหลกัเหลีย่ม 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 าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ 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 าบลหนองบวั 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 าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย เทศบาลต าบลไผ่ อ าเภอเมอืง คนั 1 2,119,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย  เทศบาลต าบลหนองกงุศรี อ าเภอ คนั 1 2,119,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย 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 าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์ 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 าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย คนั 1 2,400,000                    
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รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย  เทศบาลต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า คนั 1 2,119,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย 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 าบลโคกศรี อ าเภอยางตลาด 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 าบลนามน อ าเภอนามน 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 าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน

แหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนั 1 2,100,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนสมบูรณ์ 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 าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุ 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 าบลนิคมหว้ยผึ้ง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ออ้ย คนั 1 2,119,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย  เทศบาลต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุ 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 าบลสะอาดไชยศรี 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 าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผึ้ง คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 494,188,800              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 380,231,000              

งบอดุหนุน 380,231,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 380,231,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 380,231,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.3-0007 สายถนนราษฎรบ์ริหาร กวา้ง 10 เมตร ยาว 

1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย สาย 1 4,808,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.71-003 สายบา้นสะอาดชยัศรี - บา้นสงเปลอืย 

ต าบลกมลาไสย (ช่วง กม.0+000 ถงึ กม.3+100) กวา้ง 4 เมตร ยาว 

3,100 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอ สาย 1 3,462,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.113-001 สายบา้นด่านเหนือ หมู่ที่ 2 - บา้นโคกส ีหมู่ที่ 4 จ านวน 

2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 8,550 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 4,380,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.ถ.68-004 สายบา้นเหลา่ใหญ่ - บา้นค าก ัง้ ต าบลเหลา่ใหญ่ 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,980 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลเหลา่ใหญ่

 อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 9,752,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.ถ.68-002 สายบา้นดงเหนือ - บา้นจอมทอง ต าบลเหลา่ใหญ่ 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,778 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

เหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 6,580,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ. 75-005 สายนาทุ่งเชอืก บา้นวงัมน หมู่ที่ 3 ต าบลกดุหวา้ กวา้ง 5 

เมตร ยาว 3,362 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุ

หวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 9,998,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.75-009 สายบา้นนาไคร ้หมู่ที่ 7 - บา้นหว้ยแดง หมู่ที่ 6 ต าบลกดุ

หวา้ จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 9,002 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 3,012,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งเสริมผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.2001 สายบา้นแจนแลน หมู่ที่ 2,6,7,8 ต าบลแจนแลน 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 778 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

แจนแลน อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 1,827,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงถิน่ 

กส.ถ.85-001 สายบา้นแจนแลน หมู่ที่ 6 ไปหนองมะงอ้ง ต าบลแจนแลน

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแจนแลน อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 2,550,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.0398 สายบา้นนาโก หมู่ที่ 1 กวา้ง 6 เมตร ยาว

 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร พรอ้มวางท่อ

ระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั สาย 1 9,599,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.151-08 สายหนา้ อบต. แยกบา้นโป่ง บา้นโนนยาง หมู่ที่ 11 ต าบล

เหลา่ไฮงาม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหล่

ทางขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุ สาย 1 4,350,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.100-01 สายบา้นโนนสามคัคี หมู่ที่ 5 ถงึบา้นค ายิง่หม ีหมู่ที่ 4 

ต าบลนามน กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนามน อ าเภอนามน สาย 1 6,973,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงัเพือ่การเกษตร รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.100-002 สายแยกหนองหวา้ บา้นโนนสามคัคี หมู่ที่ 5

 ถงึวดัอ่างมโนราห ์บา้นดงสยาม หมู่ที่ 14 ต าบลนามน มปีริมาตรลูกรงั

ไม่นอ้ยกวา่ 2,313 ลูกบาศกเ์มตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนามน สาย 1 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.116-002 เสน้ทางขา้งดอนเจา้ปู่ - ทรงวฒันะ หมู่ที่ 4 บา้นพฒันา

อนามยั ต าบลยอดแกง กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 9,855,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.116-003 เสน้ทางบา้นโนนศรีสวสัดิ์ หมู่ที่ 7 ต าบลยอดแกง - บา้น

หนองแวง ต าบลสงเปลอืย กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 9,855,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.9-0010 , กส.ถ.9-0014 สายนาโก - นาคอกควาย, 

สายนาอนิทรแ์ปลง - คุม้แกง้นาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 

0.04 เมตร เทศบาลต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 3,260,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.9-0018 บา้นโคกใหญ่ หมู่ที่ 6 (ทางหลวงชนบทสายค่ายลูกเสอื 

โนนค าม่วง - คุม้สระแกว้) กวา้ง 5 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ไหลท่างลูกรงักวา้งเฉลีย่ขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืง สาย 1 2,427,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.41-033 หมู่ที่ 2,6 ต าบลโพนทอง กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืง สาย 1 2,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.ถ.7002 สายวดัป่าบา้นอุ่มเม่า - บา้นโคกเครือ กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 2,393 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด สาย 1 5,047,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.2016 บา้นสามคัคี หมู่ที่ 8 (ต่อจากโครงการเดมิ) - (สะพาน

ขา้มล าน า้พาน) บา้นดอนยานาง หมู่ที่ 1 จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่

นอ้ยกวา่ 6,990 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนสมบูรณ์ สาย 1 6,158,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.97-003 สายบา้นนาเชอืก หมู่ที่ 2 - บา้นโนนหวัชา้ง หมู่ที่ 13 

ต าบลนาเชอืก กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงัขา้งละ 0 - 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเชอืก อ าเภอ สาย 1 2,909,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.97-002 สายแยกทางหลวงหมายเลข 

2416 บา้นนาเชอืก หมู่ที่ 2 - ต าบลล าคลอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,139 

เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0 - 1 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาเชอืก อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 9,910,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.117-09 สายเมรุ - คลองชลประทาน (สายทา้ยบา้น) หมู่ที่ 12 บา้น

ดอนยูงนอ้ย ต าบลยางตลาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.20 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง

ตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซม/เสริมผวิจราจรถนนลาดยางแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.129-01 บา้นนาเรียง หมู่ที่

 12 กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 5,588,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.129-02 บา้นนาค า หมู่ที่ 13 กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวดั สาย 1 1,684,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.51-001 ถนนธนัวาคม หมู่ที่ 6 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

13,730 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 5,998,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรดว้ยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต และ

คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.51-009 ถนนสกาวเดอืน

 หมู่ที่ 5 มพีื้นที่ผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 3,605 ตาราง

เมตร และมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 2,250 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 2,804,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.139-02 สายทางเชือ่มบา้นหนองแวง หมู่ที่ 1,9,16 - บา้นสรา้งแกว้

 หมู่ที่ 3,13 ต าบลหนองแวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,777 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง สาย 1 9,997,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.139-01 สายทางเชือ่มบา้นประชาสามคัคี หมู่ที่ 14 - 

บา้นค าไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแวง จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่

 18,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ สาย 1 6,845,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.126-01 สายบา้นค าลอืชา - ทางหลวงชนบท กส.3048 ต าบลสหสั

ขนัธ ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่างขา้งละ

 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั สาย 1 2,900,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.126-06 สายแยกทางหลวงแผ่นดนิ 2419 - บา้นค าตาใกล ้ต าบลส

หสัขนัธ ์กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์ สาย 1 4,336,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.55-002 สายไชยวาร - ศรีสวา่ง มปีริมาตรดนิถมไม่นอ้ยกวา่ 

43,670 ลูกบาศกเ์มตร มปีริมาตรลูกรงัไม่นอ้ยกวา่ 11,910 ลูกบาศกเ์มตร

 เทศบาลต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 3,415,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

กส.ถ.55-008 สายหา้แยก - นาบง มปีริมาตรดนิถมไม่นอ้ยกวา่ 23,650 

ลูกบาศกเ์มตร มปีริมาตรลูกรงัไม่นอ้ยกวา่ 6,450 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 1,851,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.57-001 สายแยกอนามยั หมู่ที่ 1 - ค าโอง หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง

สรวง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบล

หนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 8,973,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.ถ.57-002 สายนาบง หมู่ที่ 8 - ทบัปลา หมู่ที่ 7 ต าบลหนองสรวง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลหนอง

สรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 9,976,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.3063 สายทางบา้นหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 - บา้นหนองชมุแสง 

หมู่ที่ 7 , กส.2012 บา้นหนองชมุแสง หมู่ที่ 13 - บา้นนาค านอ้ย หมู่ที่ 6 

จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

หนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 7,118,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 กส.5005 สายบา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลหวัหนิ เชือ่มต่อบา้นโนน

ภกัด ีต าบลนาเชอืก กวา้ง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอ้งวางท่อระบายน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ สาย 1 1,619,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.5005 สายบา้นโคกลา่ม หมู่ที่ 1 ต าบลหวัหนิ เชือ่มต่อ

บา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลหวัหนิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา

 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นสงเปลอืย 

ถงึบา้นโนนโพธิ์ศรี ต าบลธญัญา จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

7,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย สาย 1 4,122,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.82-004 สายบา้นสะอาด - บา้นดอนขา่ หมู่ที่

 2 ต าบลโคกสะอาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,170 เมตร หนา 0.05 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 9,710,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.54-001 บา้นหนองกงุศรี หมู่ที่ 1 (หนอง

กงุศรี - หนองแสง) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร เทศบาลต าบลค ากา้ว อ าเภอหนองกงุศรี สาย 1 4,940,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.8-0002 ถนนสายราษฎรด าเนิน บา้นกดุหวา้ หมู่ที่ 

1,2,8,9,11 ต าบลกดุหวา้ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,078 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,275.50 ตารางเมตร เทศบาลต าบลกดุหวา้ สาย 1 3,441,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.8-0016 ถนนสายกดุหวา้ - วงัมน บา้นกดุหวา้ หมู่ที่ 

13 ต าบลกดุหวา้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,118 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,590 ตารางเมตร เทศบาลต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุ สาย 1 2,673,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแบบเสริมผวิพาราแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.151-13 สายกลางบา้น 

บา้นกลาง หมู่ที่ 6,7 กวา้ง 5 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลีย่ 0.04 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,950 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 1,355,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.ถ.48-007 สายคุม้หนองแวง เชือ่มต าบลนาเชอืก ต าบลล า

คลอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ สาย 1 5,950,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต  รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.ถ.48-007 สายบา้นหนองสองหอ้ง หมู่ที่ 2 กวา้ง 6 เมตร ยาว

 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,200 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 5,210,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต  

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.30-003 สายนามะเขอื - โพนสวาง มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 7,998 ตารางเมตร เทศบาลต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์ สาย 1 4,120,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.60-002 สายทางบา้นนิคมหนองบวั หมู่ที่ 5 ไป

บา้นนาหวัเมย ต าบลหนองอบีุตร กวา้ง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,900 ตารางเมตร เทศบาลต าบล สาย 1 4,066,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายมิง่เมอืง 2 หมู่ที่ 8,15 ต าบลคุม้เก่า มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,625 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลกดุสมิ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 1,355,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

สายศรีสวสัดิ์ หมู่ที่ 8 ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่  มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,695 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลกดุสมิ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 1,388,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นโนนเจริญ

 หมู่ที่ 13 สายโนนส าราญ - โพนสวาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,200 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 9,250,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางดว้ยพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นโนน

ส าราญ หมู่ที่ 5 สายโนนส าราญ - หว้ยเตรียม กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 4,065,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นอดุม

ศิลป์ หมู่ที่ 10 - บา้นดอนจราบ หมู่ที่ 11 ต าบลสงเปลอืย  กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 483 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,932 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 905,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นนาว ี

หมู่ที่ 7 - บา้นนาค า หมู่ที่ 15 ต าบลสงเปลอืย  กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,050 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,200 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 1,968,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นสม้ป่อย 

หมู่ที่ 4  กวา้ง 5 เมตร ยาว 609 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 3,045 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสระพงัทอง อ าเภอเขาวง สาย 1 1,498,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต หมู่ที่

 6 บา้นโนนกกโพธิ์ ต าบลสะอาดไชยศรี กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,600 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 9,597,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สาย

ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 8 บา้นหนองแวงเหนือ บา้นหนองแวงใหญ่ 

จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,055 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

ภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 3,175,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัทค์อนกตี สายทาง

 กส.2071 สายพระพทุธสถานภูปอ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,335 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,010 ตารางเมตร เทศบาลต าบลภู

ปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 7,000,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นดอนยานาง

 หมู่ที่ 6,9,7 กวา้ง 5 เมตร ยาว 745 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 3,725 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนสมบูรณ์ 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 1,648,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นลาดสระบวั 

หมู่ที่ 3 ต าบลหวังวั กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,500 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวังวั 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ โดย

เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต แยกจากทางหลวง 227 (ขา้ง

โรงเรียนอนุบาลจนัทรร์ตัน)์ ถงึหมู่ที่ 6 บา้นค าประถม ต าบลนิคม กวา้ง 5

 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,000

 ตารางเมตร เทศบาลต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 4,734,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ โดย

เสริมผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต เสน้ทางเขา้บา้นค าแคน ถงึ

โรงเรียนค าแคนวทิยา ต าบลนิคม กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบล สาย 1 5,214,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.96-0032 สายบา้นโพนสวรรค ์หมู่ที่ 1 ต าบล

นาจ าปา - บา้นโนนกกจกิ ต าบลดงพยงุ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,370 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

10,960 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน สาย 1 7,847,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.ถ.96-001 สายบา้นนาจ าปา หมู่ที่ 8 ต าบลนาจ าปา - บา้น

ม่วงนา ต าบลม่วงนา จ านวน 4 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 15,020 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดั สาย 1 9,107,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.ถ.38-006 สายแยกทางหลวง ทช.3062 บา้นท่าไคร ้ต าบลบงึ

วชิยั - บา้นค าไผ่ ต าบลหนองกงุ จ านวน 3 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

9,765 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั สาย 1 4,180,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ กส.ถ.38-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 227 - บา้นบงึวชิยั 

ต าบลบงึวชิยั  จ านวน 5 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 11,898 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 5,720,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ดว้ยพาราแอส

ฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.39-013 สายบา้นโนนทอง 

หมู่ที่ 9 - บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตร เทศบาลต าบลไผ่ อ าเภอ สาย 1 1,676,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.46-008 ถนนแสงจนัทร ์ชมุชนอร่ามมงคล 

หมู่ที่ 9 ต าบลยางตลาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,020 ตารางเมตร เทศบาลต าบลยางตลาด อ าเภอ สาย 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.1-0002 สายบา้นโนนศรีสวสัดิ์ - 

บา้นนาอวน อ าเภอหนองกงุศรี  จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

20,748 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์อ าเภอหนองกงุ สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบพาราแอสฟลัท์

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ กส.ถ.1-0053 บา้นหว้ยเมก็ - บา้นหว้ย

มะทอ อ าเภอหว้ยเมก็  จ านวน 5 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 20,811 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ ์อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัตค์อนกรีต ภายในหมู่บา้น

 บา้นหนองแข ้หมู่ที่ 3,15 และบา้นนอ้ยเจริญ หมู่ที่ 8,11 จ านวน 3 จดุ 

มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 6,900 ตารางเมตร เทศบาลต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุ

นารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 3,273,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิจราจรพาราแอสฟลัตค์อนกรีต ถนนบูรพา

ภริมย,์ พนัธุมนตรี แสงนิล, ราชด าเนิน, หลงัศูนยร์าชการ และอดุม

ราษฎร ์หมู่ที่ 1,2,9 มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 16,258.50 ตารางเมตร 

เทศบาลเมอืงบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 7,480,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

ภายในบริเวณบา้นนายอ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนนาจาน กวา้ง 4 เมตร ยาว 

4,170 เมตร หนาเฉลีย่ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,680 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 7,867,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมเสริมผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

ภายในบริเวณบา้นนาขาม หมู่ที่ 8 ต าบลโนนนาจาน กวา้ง 4 เมตร ยาว 

2,100 เมตร หนาเฉลีย่ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,400 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 3,987,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแบบพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

 ถนนเลยีบคลองชลประทาน บา้นไผ่ทอง หมู่ที่ 15 ต าบลหลบุ - บา้นกก

กอก หมู่ที่ 11 ต าบลเหนือ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,500 เมตร เทศบาลต าบลหลบุ อ าเภอ สาย 1 2,510,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 ถนนสุขาภบิาล 111 ชมุชนโคกนอ้ย หมู่ที่ 4 ต าบลยางตลาด กวา้ง 4 

เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,160 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิทางแบบพาราแอสฟลัต์

คอนกรีต  บา้นคลองคู่ หมู่ที่ 6 ถงึคลองตก บา้นขมิ้น หมู่ที่ 5 กวา้ง 5 

เมตร ยาว 1,510 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,550 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาด ีอ าเภอยางตลาด จงัหวดั สาย 1 7,501,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต บา้นหว้ยเตย หมู่

ที่ 6 ไปบา้นโนนสะอาด กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,307 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,535 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวอ่

 อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ สาย 1 5,035,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 85,817,400                

งบอดุหนุน 85,817,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,817,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 85,817,400                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,379,800                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งคงคา องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์ทองสงเปลอืย องคก์าร

บริหารส่วนต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโพนสวรรค ์เทศบาลต าบล

กดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสุวรรณาราม เทศบาลต าบล

โพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่กนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไทรทองเทศบาลต าบลนา

มะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลธญัญา เทศบาล

ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 37,050,000                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์ศรีบงึไฮ เทศบาลต าบลหลกั

เมอืง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นด่านแต ้เทศบาลต าบลดอนจาน 

อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกดุจกิ เทศบาลต าบลกดุจกิ 

อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงเมอืง เทศบาลต าบลล าพาน อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาอนิทรแ์ปลง เทศบาลต าบล

ขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนองกงุเหนือ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลกลางหมืน่ เทศบาล

ต าบลกลางหมืน่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์ศรีบา้นแก เทศบาลต าบลอติื้อ

 อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสระบวับา้นสา องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบอน หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลล า

หว้ยหลวั อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหมูม่น องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัถ า้ปลา องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนศาลาทอง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 36,387,600                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณ์ในวดับูรพาภริมย ์เทศบาล

ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลค าม่วง เทศบาล

ต าบลค าม่วง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัโพธิ์พพิฒันารามสูง

เนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลท่าคนัโท เทศบาล

ต าบลท่าคนัโท อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสงเปลอืย เทศบาลต าบลสง

เปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อทุยัวนั องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหว้ยโพธิ์ เทศบาล

ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชูเถาวลัย ์เทศบาลต าบลเชยีง

เครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลล าคลองเทศบาลต าบลล า

คลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค าบง เทศบาลต าบลค าบง 

อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไคนุ่้น องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 24,820,400                

งบอดุหนุน 24,820,400                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,820,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 24,820,400                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน ตอก หลงั 1 24,820,400                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงบวัขาว เทศบาลเมอืงบวัขาว

 อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเหลา่ใหญ่ เทศบาลต าบล

เหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลสายใยรกัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง

คลอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดั หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลโคกกลาง เทศบาลต าบลดงมูล อ าเภอ

หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 6,205,100                    
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การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 3,320,000                 

งบอดุหนุน 3,320,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,320,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 3,320,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า โคกลา่ม 2 

หมู่ที่ 3 บา้นโคกศรี ต าบลดงลงิ เทศบาลต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 1,660,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า โคกศรี - สี

ถาน หมู่ที่ 4 บา้นสถีาน ต าบลดงลงิ เทศบาลต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 1,660,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 277,200                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 277,200                   

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 277,200                   

งบลงทนุ 277,200                   

ครุภณัฑ์ 277,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 277,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 9 144,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 9 99,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 9 34,200                        

กระทรวงยตุธิรรม 3,041,900                 

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 44,300                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 44,300                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 44,300                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 44,300                     

งบลงทนุ 44,300                     

ครุภณัฑ์ 44,300                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 10,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมดูดอากาศ สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 5 6,000                         

รายการระดบัที1่: โทรศพัทส์ านกังาน สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 4 4,000                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 27,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,400                         

รายการระดบัที1่: ไฟฉุกเฉินอตัโนมตัิ LED สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 4 6,400                         

กรมราชทณัฑ์ 2,997,600                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์สงักดั

เรือนจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธอ์  าเภอเมือ่งกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2,929,600                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,929,600                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 2,929,600                 

งบลงทนุ 2,929,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,929,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,929,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ไฟฟ้าแรงสูงเสริมความม ัน่คง เรือนจ าจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,929,600                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 58,500                     

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 58,500                     

ควบคุมผูต้อ้งขงั 58,500                     

งบลงทนุ 58,500                     

ครุภณัฑ์ 58,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 58,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พลาสติก แบบมพีนกัพงิ  เรือนจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 300 58,500                        

กระทรวงแรงงาน 4,758,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,653,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,653,700                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 1,477,200                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 1,477,200                 

งบลงทนุ 1,477,200                 

ครุภณัฑ์ 1,477,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,200                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ส านกังานแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 2 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊วางคอมพวิเตอร ์ ส านกังานแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารรางเลือ่น  ส านกังานแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์

 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 2 6,400                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  าหรบัผูม้ารบับริการ  ส านกังานแรงงานจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 4,900                         

รายการระดบัที1่: ชัน้เขา้มมุ  ส านกังานแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 3,400                         
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ   ส านกังานแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เตา 1 13,000                        

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 176,500                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 176,500                   

งบลงทนุ 176,500                   

ครุภณัฑ์ 176,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 176,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย ส านกังานแรงงาน

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 176,500                      

กรมการจดัหางาน 378,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 308,400                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 113,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 7,400                      

งบด าเนินงาน 7,400                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        
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แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,540,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,540,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,540,000                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 1,183,000                 

งบลงทนุ 1,183,000                 

ครุภณัฑ์ 1,183,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,183,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มทกิ ระบบอนิเวอรเ์ตอร ์ขนาด 200 แอมป์  

ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องยนตด์เีซลเลก็ 1 สูบ ต าบลยางตลาด อ าเภอยาง

ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืงานท่อช่างเครื่องท าความเยน็  ต าบลยาง

ตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือ

แขวน ขนาด 12,000 บทียูี/ชัว่โมง (พรอ้มแท่นติดต ัง้)  ต าบลยางตลาด 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 4 128,000                      

รายการระดบัที1่: แท่นยกรถจกัรยานยนตค์วบคุมดว้ยลม  ต าบลยางตลาด 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แท่น 3 105,000                      
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ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 1,357,000                 

งบลงทนุ 1,357,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,357,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,357,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารโรงปฏบิตัิการช่างยนตแ์ละช่างเชือ่ม ต าบล

ยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,357,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 185,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 185,900                   

สถานประกอบกจิการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานแรงงานไทย ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 66,000                     

ส่งเสริม และสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั

มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน 66,000                     

งบลงทนุ 66,000                     

ครุภณัฑ์ 66,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไมโครโฟนพรอ้มเครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุ 15 ที่

น ัง่ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 66,000                        

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 119,900                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้รงงานไดร้บัความเป็นธรรมและเกดิความสมานฉนัทใ์น

วงการแรงงาน 119,900                   

งบลงทนุ 119,900                   

ครุภณัฑ์ 119,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 119,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ของ ส านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ เครื่อง 3 97,200                        

กระทรวงวฒันธรรม 32,041,600                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 1,019,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,019,700                 

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 1,019,700                 

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 929,500                   

งบลงทนุ 929,500                   

ครุภณัฑ์ 189,500                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 189,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 35,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 5 96,500                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 33,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 740,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 740,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งประกอบ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 740,000                      

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 90,200                     

งบลงทนุ 90,200                     

ครุภณัฑ์ 90,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 90,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 25,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 24,800                        

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 31,021,900                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม และชมุชน 31,021,900                

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูท้างการศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 31,021,900                

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัข ัน้พื้นฐาน 20,013,200                

งบลงทนุ 20,013,200                

ครุภณัฑ์ 5,013,200                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 232,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 3-6 พรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานระดบั 7-8 พรอ้มเกา้อี้ วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: กระจกเงาใชโ้ครงเหลก็ประกบหนา้หลงัมลีอ้เลือ่น 

วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 2 48,000                        

รายการระดบัที1่: ชัน้เหลก็ส าหรบัใส่เอกสาร วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ช ัน้ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ตูก้ระจก(เหลก็)บานเลือ่น 3 ชัน้ วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 2 13,400                        
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รายการระดบัที1่: ตูไ้มเ้กบ็เอกสาร วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลมขนาดใหญ่แบบตัง้พื้น สามารถเคลือ่นยา้ยที่ได ้

วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 2 8,000                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 170,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ดื่มระบบ ro  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 5 หวักอ๊เก  วทิยาลยั

นาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 60,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 730,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 56,400                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ  150 

น้ิว พรอ้มกลอ่งโครงขาต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลป กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ จอ 2 43,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งบนัทกึภาพน่ิง ระบบดจิติอลแบบ dslr ความ

ละเอยีด 25 ลา้นพกิเซล พรอ้มเลนสไ์วดส์กรีน เลนสซู์ม และเลนส ์kit 

วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: ระบบบนัทกึเสบีงแบบสตูดโิอพรอ้มอปุกรณ์ เครื่อง

สงัเคราะหเ์สยีง และเครื่องผสมเสยีง วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันจ์อแบน smart tv ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 55 น้ิว 

วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 5 230,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง 

วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 531,000                      

รายการระดบัที1่: วทิยสุือ่สารคลืน่ประชาชนท ัว่ไป วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 10 30,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนชนิด wireless แบบติดปกคอเสื้อวทิยาลยั

นาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 6 60,000                        

รายการระดบัที1่: ไมโครโฟนพรอ้มขาต ัง้ ส าหรบัขบัรอ้งแบบสาย  วทิยาลยั

นาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 6 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีงพกพา ชนิดมลัติฟงักช์ ัน่ พรอ้มชดุไม

คอนแดนเซอร ์วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงเคลือ่นที่ พรอ้มชดุล  าโพง ชดุขยายเสยีงเครื่อง

เสยีงผสมขาต ัง้ไม UHF วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีงกลางแจง้ ชดุเลก็เพือ่การแสดง วทิยาลยั

นาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์ขยายพณิไฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 78,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้อมป์ขยายเบสไฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 98,000                        
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ครุภณัฑก์ฬีา 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องออกก าลงักายเหวีย่งขา วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์

 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เบาะยมินาสติก อดัฟองน า้ หุม้หนงัเทยีม  วทิยาลยันาฏ

ศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เบาะ 10 35,000                        

ครุภณัฑด์นตรี 2,462,000                    

รายการระดบัที1่: เปียโนไฟฟ้า  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: ทูบา Marcing   วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: เทนเนอร ์ทรอมโบน วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 2 140,000                      

รายการระดบัที1่: ดบัเบลิเบล (Double Bass)  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์

 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เชลโล วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ไซโลโฟน  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนั 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: กตีา้รโ์ปร่ง วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 5 100,000                      

รายการระดบัที1่: บาริโทนมารช์งิ วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนั 2 400,000                      

รายการระดบัที1่: กรบัพวง วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ พวง 12 12,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 817,000                      

รายการระดบัที1่: ศีรษะพระภรตมณีุ (หนา้สกีลบีบวั)  วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ศีรษะ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ศีรษะพระนารทฤาษ ี(หนา้สทีอง) วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ศีรษะ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ศีรษะพระพริาพ (หนา้สเีปลอืกมงัคุด) วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ศีรษะ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: ศีรษะพระพริาพ (หนา้สทีอง)  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์

 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ศีรษะ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: อาสนะแบบพนกัพงิพรอ้มแบบปูนัง่ (มกุ)  วทิยาลยันาฏ

ศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 10 35,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา หมู่ 9 หนา้ 10 ไมส้กั ปิดทอง ขาหวายลาย

คา้งคาว  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 59,000                        

รายการระดบัที1่: พานโตกทองสแตนเลส วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ อนั 70 49,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา หมู่ 9 หนา้ 10 ไมส้กั ประดบัมกุ วทิยาลยั

นาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 57,000                        

รายการระดบัที1่: พรม  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตรม. 1000 250,000                      

รายการระดบัที1่: หญา้เทยีม วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตรม. 500 175,000                      

รายการระดบัที1่: ถงุคลมุเครื่องดนตรี  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 30,000                        
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รายการระดบัที1่: ไมค้ฑา (หวัสงิโต) วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ อนั 2 50,000                        

รายการระดบัที1่: เสื้อซาฟารี (สคีรีม) วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 30 24,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง/ซอ่มแซม/ต่อเติมอาคารเอนกประสงค ์วทิยาลยั

นาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารดนตรี (อาคารศรีตรงั) และภูมทิศัน ์

วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั หลงั 1 7,500,000                    

พฒันาอปุกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดลอ้มระดบัอดุมศึกษา 2,269,000                 

งบลงทนุ 2,269,000                 

ครุภณัฑ์ 2,269,000                    

ครุภณัฑด์นตรี 984,000                      

รายการระดบัที1่: โปงลาง 6 เสยีง วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 120,000                      

รายการระดบัที1่: โปงลาง 7 เสยีง วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 6 90,000                        

รายการระดบัที1่: พณิโปร่ง วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 10 50,000                        

รายการระดบัที1่: พณิไฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: พณิเบสไฟฟ้า วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: แคนเจด็ วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เตา้ 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: แคนแปด วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เตา้ 20 60,000                        

รายการระดบัที1่: แคนเกา้ วทิยาลยันาฏศิลป์กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เตา้ 10 35,000                        

รายการระดบัที1่: โหวด 5 เสยีง วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 20 10,000                        

รายการระดบัที1่: ซออสีาน วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนั 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: ซอกนัตรึม วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนั 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: กลองกนัตรึม1คู่ วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ใบ 8 48,000                        

รายการระดบัที1่: ป่ีสไล วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เลา 10 30,000                        

รายการระดบัที1่: ป่ีออ้ วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เลา 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ่งพณิ วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลอ่ง 4 24,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ่งพณิเบส วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ กลอ่ง 4 28,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ่งกลอง วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 3 60,000                        
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รายการระดบัที1่: กลอ่งเกบ็อปุกรณ์เครื่องดนตรี วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ์

  ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: ป้ายผา้ติดกลองไห วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: แคนประกอบการแสดง 1 ชดุ ประกอบดว้ยแคน 7 แคน 

8 แคน 9 แคน  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 4 36,000                        

รายการระดบัที1่: กลองหางและกลองตึ้ม พรอ้มขาต ัง้ (ใชป้ระกอบดนตรี)  

วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 4 74,000                        

รายการระดบัที1่: ไหซองพรอ้มขาต ัง้ วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 4 24,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,285,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุชามภูวราช พรอ้มศีรษะเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏ

ศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุชมพูพาน พรอ้มศีรษะเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุนิลนนท ์พรอ้มศีรษะเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุหนุมาน พรอ้มศีรษะเครื่องประดบั วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฉุยฉายเบญกาย พรอ้มศีรษะเครื่องประดบั  วทิยาลยั

นาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุระบ าสวสัดริกัษา(นกัรบ) พรอ้มศีรษะเครื่องประดบั 

และศีรษะ วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ชดุ 7 210,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุกวางทอง พรอ้มศีรษะเครื่องประดบั  วทิยาลยันาฏ

ศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุไก่แกว้ พรอ้มศีรษะเครื่องประดบั  วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุยนืเครื่องพระแขนยาว (พระนารายณ์)พรอ้มศีรษะ

เครื่องประดบั  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุยนืเครื่องพระแขนยาว (พระอนิทร)์พรอ้มศีรษะ

เครื่องประดบั  วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฟ้อนสาวกาฬสนิธุล์  าเพลนิ พรอ้มศีรษะเครื่องประดบั 

วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 12 84,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเชิ้งบ ัง้ไฟ พรอ้มเครื่องประดบัและศีรษะและอปุกรณ์

การแสดง(ร่ม) วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 24 192,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุนกัดนตรีวงโปงลางอสีาน วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 36 72,000                        

รายการระดบัที1่: เทริดพระ(ซดัชาตรี) วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ศีรษะ 6 54,000                        

รายการระดบัที1่: ตรีศูลโลหะดา้มไมก้ลงึ ติดกนก วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หน่วย 1 2,000                         

รายการระดบัที1่: คฑา ประดบักระจก วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ อนั 1 2,000                         

รายการระดบัที1่: จกัร ประดบักระจก วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เลม่ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ตรีโลหะดา้มไมก้ลงึไม่มลีาย (หนุมาน) วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หน่วย 1 1,000                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องประดบัสงัวาลพญานาค และรดัตน้แขน

(เครื่องประดบัเฉพาะพระอศิวร) วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: ศีรษะมา้ทรงเครื่อง (มา้อปุการ)สดี า วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ศีรษะ 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: ชฎายอดบวช (ปลายยอดต่อ) วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์

 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ยอด 2 17,000                        

รายการระดบัที1่: คนัศรหวาย วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เลม่ 50 40,000                        

รายการระดบัที1่: พระขรรคล์งิ วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เลม่ 20 10,000                        

รายการระดบัที1่: กระบองยกัษ ์วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เลม่ 20 14,000                        

รายการระดบัที1่: พระขรรคพ์ระ(ไม)้ วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เลม่ 20 10,000                        

รายการระดบัที1่: กริชไม ้วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เลม่ 20 8,000                         

ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการทางสงัคม 7,475,000                 

งบลงทนุ 7,475,000                 

ครุภณัฑ์ 7,475,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,475,000                    

รายการระดบัที1่: รถบสัปรบัอากาศ ขนาด 45 ที่น ัง่ วทิยาลยันาฏศิลป

กาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนั 1 7,475,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรม 1,264,700                 

งบลงทนุ 1,264,700                 

ครุภณัฑ์ 1,264,700                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,264,700                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที1่

 วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 30 171,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 38 836,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด แบบเครือขา่ยติดต ัง้ภายนอก

อาคารแบบที่ 2 วทิยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง ชดุ 2 66,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 1,814,088,414            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 377,251,400              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,359,400                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,359,400                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,359,400                 

งบรายจ่ายอื่น 1,359,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,359,400                    



72 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 74,506,400                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 74,506,400                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 29,617,500                

งบอดุหนุน 29,617,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,617,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 12,785,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 16,832,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 44,888,900                

งบอดุหนุน 44,888,900                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 44,888,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 20,880,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 24,008,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 864,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 864,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 864,000                   

งบรายจ่ายอื่น 864,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 864,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 295,098,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 295,098,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 53,781,500                

งบอดุหนุน 53,781,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 53,781,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 8,768,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 9,168,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 35,844,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 241,316,700              

งบอดุหนุน 241,316,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 241,316,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 207,519,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 10,561,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 6,881,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 6,512,900                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 9,840,700                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,423,400                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 4,629,700                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 4,629,700                 

งบลงทนุ 4,629,700                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 300,000                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา   ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์

 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์

 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน{{LF}}(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์

 จงัหวดักาฬสนิธุ์ จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,366,200                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 451,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ฝาเหลก็ความยาว 155 เมตร 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์   อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั รายการ 1 451,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,533,600                    

รายการระดบัที1่: เทพื้น คสล. ดา้นหลงัอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์   อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 1,533,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,381,600                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้มาตรฐานแบบโปร่ง จ านวน 270 เมตร 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์   อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั รายการ 1 831,600                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสว้ม ขนาด 6 หอ้ง ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์   อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ รายการ 1 550,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 793,700                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 793,700                   

งบลงทนุ 793,700                   

ครุภณัฑ์ 793,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 793,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 33 528,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่:  ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์

 และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์

 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 892,156,214              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,295,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,295,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,295,154                 

งบด าเนินงาน 2,295,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,295,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,295,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 3,001,000                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 3,001,000                 

งบลงทนุ 3,001,000                 

ครุภณัฑ์ 3,001,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,001,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนกฉิุ

นารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หอ้ง 1 600,200                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเขาวง

พทิยาคาร ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนสหสัขนัธ์

ศึกษา ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบา้นนาคู

พฒันา(กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลนาคู อ าเภออ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนท่าคนัโท

วทิยาคาร ต าบลท่าคนัโท อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 594,050,900              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 575,461,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 575,461,700              

งบอดุหนุน 575,461,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 575,461,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 106473 575,461,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 106473 79,388,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 106473 40,233,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 106473 41,650,700                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 106473 67,527,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 106473 346,661,300                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 18,589,200                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 12,069,200                

งบลงทนุ 12,069,200                

ครุภณัฑ์ 5,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนไคนุ่้นวทิยาพูน ต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบุ่งคลา้วทิยาคมมติรภาพที่ 194 ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนแจนแลนราษฎรบ์  ารุง ต าบลแจนแลน อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนหนองสอวทิยาคาร ต าบลล าปาว อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบงึวชิยัสงเคราะห ์ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองกงุวทิยาคม ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนท่าแสงวทิยายน ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสาวทิยาสรรพ ์ต าบลคลองทม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนาเชอืกวทิยาสรรพ ์ต าบลนาเชอืก อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนดอนยานางศึกษา ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองแวงบ่อแกว้ ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนางามแก่นล าดวนวทิยา ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนามลวทิยาคาร ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนดงนอ้ยวทิยา ต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเหลา่ใหญ่วนาสณฑผ์ดุงเวทย ์ต าบลเหลม่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นคุย ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นบอนวทิยา ต าบลล าหว้ยหลวั อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลหนองผอื อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นค าพมิูล ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหนองบวัคุรุรฐัประชาสรรพ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนเหลา่เขอืงโนนเสยีววทิยา ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนหลกัเหลีย่มวทิยาคม ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาคู ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นม่วงกลุ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนท่านาจานวทิยา ต าบลค าสรา้งเที่ยง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนกดุครองวทิยาคาร ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม ต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,469,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,469,200                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบุ่งคลา้วทิยาคมมติรภาพที่ 194 ต าบลบวัขาว 

อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 356,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนแจนแลนราษฎรบ์  ารุง ต าบลแจนแลน 

อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 354,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบงึวชิยัสงเคราะห ์ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองกงุวทิยาคม ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 400,000                      



77 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนท่าแสงวทิยายน ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนนามลวทิยาคาร ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอ

กมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนดงนอ้ยวทิยา ต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสัขนัธ ์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเหลา่ใหญ่วนาสณฑผ์ดุงเวทย ์ต าบลเหลา่ใหญ่ 

อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นคุย ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 282,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นบอนวทิยา ต าบลล าหว้ยหลวั อ าเภอ

สมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 127,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลหนองผอื อ าเภอเขาวง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นค าพมิูล ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหนองบวัคุรุรฐัประชาสรรพ ์ต าบลหนองบวั 

อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 45,200                        

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนเหลา่เขอืงโนนเสยีววทิยา ต าบลสามคัคี อ าเภอ

ร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนหลกัเหลีย่มวทิยาคม ต าบลหลกัเหลีย่ม 

อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นนาคู ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดั แห่ง 1 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นม่วงกลุ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดั แห่ง 1 305,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนกดุครองวทิยาคาร ต าบลดอนจาน อ าเภอดอน

จาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 400,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 6,520,000                 

งบลงทนุ 6,520,000                 

ครุภณัฑ์ 6,520,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,520,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนขา้วหลามชยัศรีดอนยางวทิยา ต าบลกมลาไสย อ าเภอ

กมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าโพนทองราษฎรนิ์ยม ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกลา่มผดุงวทิย ์ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนยูงราษฎรป์ระดษิฐว์ทิยาคาร ต าบลกมลาไสย 

อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่ากลางแจง้จมวทิยา ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาบงึราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนน า้จ ัน้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนไฮหนองอกีุม้วทิยา ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนโพธิ์ศรี ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อโนนมะค า้วทิยาคาร ต าบลธญัญา อ าเภอกมลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแวงประชารฐับ ารุง ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบงึสวา่งวทิยาคม ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโปโลเลา้สามคัคีวทิยา ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสงยางสงเปลอืยวทิยาคม ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสงยางสงเปลอืยวทิยาคม(สาขาสงเปลอืยสามคัค)ี 

ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสะอาดโนนงามวทิยา ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเสมาสามคัคี ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองตุวทิยา ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหลกัเมอืงกมลาไสย ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวัขวาวทิยา ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแกง้นางราษฎรบ์  ารุง ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงพยงุสงเคราะห(์สาขาโนนกกจกิประชาสรรพ)์ ต าบล

ดงพยงุ อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงวทิยายน ต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสะอาดไชยศรี ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสายป่าแดงวทิยา ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสายป่าแดงวทิยา(สาขาบา้นภูเงนิ) ต าบลสะอาดไชยศรี 

อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแวงแสน ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวัคูประชาอทุศิ ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกลางดงราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกลางหมืน่สงเคราะห ์ต าบลกลางหมืน่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกดุออ้ประชานุสรณ์ ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกดุออ้สุขสวสัดิ์วทิยา ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแก่งนาขามสามคัคี ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนขมิ้นราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค่ายลูกเสอืนิคมล าปาว ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าไผ่สงเคราะห ์ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าโพนค าม่วงวทิยา ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกกลางราษฎรพ์ฒันา ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกคอนวทิยานุกูล ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกนางามสามคัคี ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกน า้เกลี้ยงวทิยาคม ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกลา่มวทิยา ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงนอ้ยสงเคราะห ์ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าไครส้ามคัคี ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าล  าดวนประชาบ ารุง ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทุ่งศรีเมอืงประชาวทิย ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาโกวทิยา ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาขามร่วมราษฎรบ์  ารุง ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนสะอาดราษฎรส์ามคัคี ต าบลล าปาว อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเมก็ ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกวา้ง ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโจดศิริราษฎรบ์  ารุง ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสนวน ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนสวรรคป์ระชาสรรพภู์ปอ ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนาดสงเคราะห ์ต าบลเหนือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหลบุอนิทรราษฎรบ์  ารุง ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแสง ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลก็กกกอกสามคัคี ต าบลเหนือ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่คอ้ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนภูปอวทิยา ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัเกาะเหลก็ทุ่งสวา่งวทิย ์ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัชยัสุนทร ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสะอาดสมศรีวทิยา ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห ์ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองบวัราษฎรนิ์ยม ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองโพนวทิยายน ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองโพนวทิยายน(สาขาบา้นหนองไผ่ราษฎรบ์  ารุง) 

ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองหวัชา้ง ต าบลกลางหมืน่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเหลา่สูงวทิยา ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้7 (สวนป่าสมเด็จ) ต าบล

นาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามคัคีวทิยา ต าบลเหลา่ออ้ย 

อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสองหอ้งราษฎรบู์รณะ ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีส าราญวทิย ์ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนส าเริงวทิยา ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเหลา่เขอืงโนนเสยีววทิยา ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเหลา่ออ้ยบ ารุงวทิย ์ต าบลเหลา่ออ้ย อ าเภอร่องค า ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าคาราษฎรบ์  ารุง ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าแคนวทิยา ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าชมภูท่าเรือสมบูรณ์วทิย ์ต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าประถมนิคมสงเคราะห ์ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกเจริญค าน า้แซบวทิยา ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนนามะเขอืวทิยา(สาขาหนองบวัลอย) ต าบลนา

มะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงไร่ราษฎรพ์ฒันา ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาคูณวทิยา ต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมล าปาววทิยา ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎรบู์รณะ ต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสัขนัธ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนเมอืงประชานุเคราะห ์ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกวทิยายน ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเชยีงวนั ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกใส ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ ์ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศรีสมบูรณ์ ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพนสวางพทิยาคม ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพนสวางพทิยาคม(สาขาโพนค า) ต าบลนามะเขอื 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนม่วงค าราษฎรส์ามคัคี ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวงัสวาทนิคมสงเคราะห ์ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสหสัขนัธว์ทิยาคม ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสงิหส์ะอาด ต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยเตยพรประสทิธิ์วทิยา ต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเขือ่นภูมพิล ต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคอ้จารยว์ทิยา ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าแคนราษฎรว์ทิยา ต าบลค าสรา้งเที่ยง อ าเภอสามชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าหุ่งราษฎรบ์  ารุง ต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกกลางวทิยา ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าชา้งรฐัประชาพฒันา ต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแห่ ต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจานวทิยา ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่างาม ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่างาม สาขาบา้นดานเมก็ ต าบลส าราญ อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุกลาง ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแซงวทิยา ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกดุฆอ้งชยัวทิยา ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าเยีย่มหนองคลา้ประชาส่งเสริม ต าบลล าช ีอ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าแห่วทิยาคม ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนอ้ยดอนขา่ประชาสามคัคี ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนเขวาเหลา่ใหญ่ราษฎรส่์งเสริม ต าบลฆอ้งชยัพฒันา

 อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนชยัประชาสรรค ์ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนแดงราษฎรป์ระสทิธิ์ ต าบลล าช ีอ าเภอฆอ้งชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบวัสะอาดส่งเสริม ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชาดวทิยาคาร ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสสุีก ต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองคูวงัเดอืนหา้วทิยา ต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอฆอ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองเมก็วทิยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าบอนวทิยาสรรพ ์ต าบลยางอูม้ อ าเภอท่าคนัโท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงสวรรคอ์ดุมมติร ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงสวรรคอ์ดุมมติร(สาขาบา้นดงจนัทร)์ ต าบลดง

สมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่าเมอืงส าราญวทิย ์ต าบลท่าคนัโท อ าเภอท่าคนัโท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกิ้ง(สลากกนิแบ่งสงเคราะห-์170) ต าบลนาตาล 

อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าแคน ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลกดุจกิ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชยัศรีสุข ต าบลยางอูม้ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลกดุจกิ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสรา้งแกว้รฐัราษฎรบ์  ารุง ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนขมิ้นพฒันวทิย ์ต าบลนาด ีอ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกก่องราษฎรนุ์กูล ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนดอนยูงวทิยายน ต าบลยางตลาด อ าเภอยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเชยีงงามวทิยาคาร ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พลิาศอปุถมัภ)์ ต าบลหนองอเิฒ่า 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขามวทิยาคม ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าแมดพทิยาสรรพ ์ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกศรี ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงอคัคะประชาสามคัคี ต าบลคลองขาม อ าเภอ

ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเวอ่วทิยานุกูล ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขาม ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเสอื ต าบลเวอ่ อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวัชา้ง ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควทิยาเสริม ต าบลบวับาน อ าเภอยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นกดุสงัข ์ต าบลหวังวั อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับา้นดอนกลาง ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสรา้งมิง่ประสทิธิ์ผล ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลนาเชอืก อ าเภอยาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองบวัหน่วยอ านวยวทิย ์ต าบลคลองขาม อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองไมพ้ลวงวทิยาคม ต าบลหวังวั อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหลกัด่านวทิยา ต าบลหนองอเิฒ่า อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอุ่มเม่าวทิยา ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าขามวทิยา ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าถาวรเจริญวทิย ์ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าโองวทิยา ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าไฮวทิยา ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกเจริญวทิยา ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไชยวารวทิยาคม ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไชยศรีเรืองวทิยว์ทิย ์ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนท่อนสงัขว์ทิยา ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทรทองวทิยาคาร ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วทิย ์ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาอวนวทิยาสทิธิ์ ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางาม ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์วทิยา ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนประชารฐัศึกษา ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพรมลศีรีสวา่ง ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสระแกว้วทิยานุกูล ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสวา่งกจิวทิยา ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสะอาดนาดศิีลาวทิย ์ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนส าราญ - ประภาศรี ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเสริมเสาเลา้วทิยา ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองโนวทิยา ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองบวัคุรุรฐัประชาสรรพ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอ

หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแฝกหนองหวา้วทิยา ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนอง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองหอไตรราษฎรบ์  ารุง ต าบลล าหนองแสน อ าเภอ

หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองใหญ่วทิยา ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยยางดงวทิยา ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค ามนัปลาผดุงวทิย ์ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนคุรุชนประสทิธิ์ศิลป์ ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกกลางเหนือพทิยาสรรพ ์ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเดชอดุมพทิยาคม ต าบลพมิูล อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาสนีวลอดุมเวศม ์ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเนินลาดวทิยา ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ต าบลทรายทอง อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโนนสะอาดราษฎรอ์ านวย ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหว้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุท่าลอื ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชยัศรี ต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหาดทรายมูล ต าบลพมิูล อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนป่าหวายศึกษา ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพมิูลวทิยา ต าบลพมิูล อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนยางเนียมพฒันา ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหน่อค าประชานุเคราะห ์ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองโนวทิยาคม ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองบวัวทิยาเสริม ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองปะโอประชาอทุศิ ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแวงม่วง ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแสงวทิยา ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวัดงวทิยา ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวัหนิราษฎรบ์  ารุง ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกกลางราษฎรพ์ทิกัษ ์ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกหวายราษฎรส์ามคัคี ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแจนแลนวทิยา ต าบลแจนแลน อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค ์ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 35 (ค าก ัง้) ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาโกพศิาลราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาไครป้ระชาสรรค ์ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกกตาล ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุฝัง่แดง ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้เดื่อ ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขมุขี้ยาง ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าอหีงษ ์ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกโก่ง ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอมทอง ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลสมสะอาด อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเหนือ ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบวัขาว(พรอ้มพนัธอ์ปุถมัภ)์ ต าบลบวัขาว อ าเภอ

กฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึทอง ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัมน ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสุขเจริญ ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโงง้ ต าบลกดุคา้ว อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเมก็ ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแดง ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบุ่งคลา้วทิยาคมมติรภาพที่ 194 ต าบลบวัขาว อ าเภอ

กฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนมะนาววทิยาเสริม ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองบวัทองวทิยาเสริม ต าบลสมสะอาด อ าเภอกฉิุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองสระพงัวทิยาคาร ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองหา้งฉววีทิย ์ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนกดุตอแก่นราษฎรว์ทิยา ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกมะลวิทิยา ต าบลสระพงัทอง อ าเภอเขาวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุกอก ต าบลสระพงัทอง อ าเภอเขาวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาว ีต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนส าราญ ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทร ต าบลหนองผอื อ าเภอเขาวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนนาด ีต าบลหนองผอื อ าเภอเขาวง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนสวาง ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าเมยราษฎรพ์ฒันา ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนหนองยางวทิยาคม ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทุ่งคลองวทิยา ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทุ่งมนบะเอยีดราษฎรบ์  ารุง ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนกัธุรกจิ(บา้นโคกสนาม) ต าบลดนิจี ่อ  าเภอค าม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเก่าเดื่อ ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกเพิม่พูนพทิยา ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนศรีสวสัดิ์ ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ชยัมงคล ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโป่งนกเปลา้ ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสะพานหนิวทิยาคม ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาสนีวลวทิยา ต าบลนาคู อ าเภอนาค จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุตาใกล ้ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจอมศรี ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจาน ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาค จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากระเดา ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากดุสมิ ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้ปุ้ น ต าบลภูแลน่ชา้ง อ าเภอนาค จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนศาลา ต าบลภูแลน่ชา้ง อ าเภอนาค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อแกว้ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาค จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพรหมสวา่ง ต าบลภูแลน่ชา้ง อ าเภอนาค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเวยีง ต าบลนาคู อ าเภอนาค จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขามป้อม ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาค ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหา้ง ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนรชัมงัคลาภเิษก(บา้นนายอ) ต าบลโนนนาจาน อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามเพือ่นพฒันา ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนิลาดนารายณ์สาร ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาค จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค ายิง่หมมีณีเวทย ์ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงสวางวรวทิย ์ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแห่เจริญวทิย ์ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนยิง่สนัตว์ทิยา ต าบลหนองบวั อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนเยน็สยามวทิยา ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎรบ์  ารุง ต าบลหลกัเหลีย่ม 

อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองบวักลาง ต าบลหนองบวั อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองบวันอก ต าบลหนองบวั อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองโพนสูง ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแวงหนองนอ้ยวทิยาคาร ต าบลสงเปลอืย อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหวังวัวทิยาคม ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแก่งพฤๅชยัวทิยา ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแซงบาดาลบา้นบากวทิยา ต าบลแซงบาดาล อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงบงันาแกว้วทิยา ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกง้กะอาม ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขมิ้น ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขมิ้น (สาขาภูเงนิ) ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้ราษฎรบ์  ารุงวทิยา ต าบลล าหว้ยหลวั อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค ากงุหนองอดุิม ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าหม่วย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงแหลม ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทนั ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จยอ่ยที่ 2) ต าบลหนอง

แวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึโคกสะอาด ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบงึบาดาลราษฎรบ์  ารุง ต าบลแซงบาดาล อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งแสน ต าบลล าหว้ยหลวั อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองป่าออ้ย ต าบลล าหว้ยหลวั อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผา้ออ้ม ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ภูพานวทิยา ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่ภูพานวทิยา (สาขาหนองหญา้ปลอ้ง) ต าบล

แซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพธิ์ค าประชาสรรค ์ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองกงุสมเด็จ ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองขามวทิยา ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองบวัวทิยาสรรพ ์ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองสนมราษฎรอ์ านวย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหนองแหว้คุรุราษฎรบู์รณะ ต าบลแซงบาดาล อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค่ายลูกเสอืจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนิคมกฉิุนารายณ์ หมู่ 3 ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าม่วง ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปลาขาว ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผึ้ง ต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขอนแก่น ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผึ้ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยฝา ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่สแีกว้ ต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอปุรีศรีวทิยา ต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 290,940,160              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,427,040                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,427,040                 

งบลงทนุ 3,427,040                 

ครุภณัฑ์ 3,427,040                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,427,040                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนน า้จ ัน้

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

พพิฒันร์าษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 44,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนค า

โพนทองราษฎรนิ์ยม ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนท่า

เพลงิเหมอืดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลอืวทิยา ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโนน

เมอืงวทิยาคาร ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนธนบุรี

โคกสหีนองเต่าวทิยายน ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหวั

ขวาวทิยา ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัมน ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนจมุจงั

อปุกรณ์เจริญเวทย ์ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 62 91,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนค า

โพนทองบริบูรณ์ราษฎรบ์  ารุง ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนดง

เหนือประชาสรรค ์ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จอมทอง ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 5 7,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนกดุ

ปลาคา้วราษฎรบ์  ารุง ต าบลกดุปลาคา้ว อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนกั

ธุรกจิ (บา้นโคกสนาม) ต าบลดนิจี ่อ  าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองสระพงั ต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาบอน ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

โพนพทิยาคม ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 45 66,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วงวทิยายน ต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จาน ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนา

งามวทิยา ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 47 69,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนค ายิง่

หมมีณีเวทย ์ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองคอนเตรียมราษฎรบ์  ารุง ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน จงัหวดั ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนขมิ้น

ราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนแก

เปะราษฎรนิ์ยม ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเชยีง

เครือวทิยาคม ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้7 (สวนป่าสมเด็จ) ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนนาจารยว์ทิยา ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกกวา้ง ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโคก

ลา่มวทิยา ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโคก

น า้เกลี้ยงวทิยาคม ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนา

ขามร่วมราษฎรบ์  ารุง ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองแวงเหนือ ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนดง

เมอืงวทิยาคาร ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโคก

กลางราษฎรพ์ฒันา ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนกลาง

ดงราษฎรอ์ปุถมัภ ์ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนากงุ

วทิยาเสริม ต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนฮ่องฮี

วทิยา ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนดอน

กลอยโนนชาด (พลิาศอปุถมัภ)์ ต าบลหนองอเิฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ดอนขวีทิยา ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโคก

ศรีวทิยายน ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอุ่ม

เม่าวทิยา ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บงึบาดาลราษฎรบ์  ารุง ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ขมิ้น ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กอกวทิยาคม ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

แกง้กะอาม ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองแสงวทิยาเสริม ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 60 88,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไผ่ ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

แก่งพฤๅชยัวทิยา ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโนน

ป่างิ้ววจิติวทิยา ต าบลโนนน า้เกลี้ยง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสหสั

ขนัธว์ทิยาคม ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วงวทิยาคม ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าเชยีงวนั ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนาม

นราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสงิห์

สะอาด ต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองแซงวทิยา ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโคก

กลางวทิยา ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสาม

ชยัอดุมวทิย ์ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ประชารฐัศึกษา ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองแขว้ทิยา ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไผ่ ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

สะอาดนาดศิีลาวทิย ์ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนโคก

เจริญวทิยา ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนา

อวนวทิยาสทิธิ์ ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผึ้ง ต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

หนองแสงวทิยา ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหนอง

โนวทิยาคม ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนค าโพนทองราษฎรนิ์ยม ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนดอนหวายราษฎรบ์  ารุง ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจอมทอง ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนกดุปลาคา้วราษฎรบ์  ารุง ต าบลกดุปลาคา้ว อ าเภอเขาวง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนกดุตอแก่นราษฎรว์ทิยา ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาว ีต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบวัสะอาดส่งเสริม ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนโนนศิลาสวา่งวทิย ์ต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสะอาดไชยศรี ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนสรา้งแกว้รฐัราษฎรบ์  ารุง ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้ปุ้ น ต าบลภูแลน่ชา้ง อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนากดุสมิ ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนค ายิง่หมมีณีเวทย ์ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎรบ์  ารุง ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนค าโพนค าม่วงวทิยา ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองบวัราษฎรนิ์ยม ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนท่าล  าดวนประชาบ ารุง ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนเหลา่สูงวทิยา ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองอเิฒ่าวทิยา ต าบลหนองอเิฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนกดุลงิวทิยาคม ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนดงบงันาแกว้วทิยา ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมล าปาววทิยา ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นค าเชยีงวนั ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองแซงวทิยา ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองมะงง ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหลา่สแีกว้ ต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมกฉิุนารายณ์ หมู่ 6 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองแสงวทิยา ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 194,808,020              
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การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 161,349,300              

งบลงทนุ 161,349,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 161,349,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 980,800                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนนางามวทิยา ต าบลบ่อแกว้ 

อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 380,800                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้ง

 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 102,118,900                 

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนธนบุรีโคกสหีนองเต่าวทิยายน ต าบลโพนงาม อ าเภอ

กมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนแกง้ค าวทิยา ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

 ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

บ  ารุง ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนพพิฒันร์าษฎรบ์  ารุง

 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

พฒันา ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

สมบูรณ์ ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ราษฎรอ์  านวย ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนแกเปะราษฎรนิ์ยม 

ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนเชยีงสาศิลปสถาน ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

หนองแขว้ทิยา ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองขาม ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

โคกเครือวทิยา ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนดง

สมบูรณ์ประชารฐั ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

หนองสวงวทิยาคม ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

หนองปะโอประชาอทุศิ ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนท่า

แห่วทิยาคม ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นโคกศรี ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,892,000                    

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

หนองโนวทิยา ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,663,000                    

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

หนองแสงวทิยา ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,663,000                    

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

หนองกาวคุรุราษฎรบ์  ารุง ต าบลนาเชอืก อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,663,000                    

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

ผดุงราษฎรว์ทิยา ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนพนิิจ

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนนาดี

หลมุขา้ววทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนโนน

สะอาดราษฎรอ์ านวย ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองตอกแป้น

วทิยา ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนหนองมนัปลาวทิยา 

ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนหนองอเิฒ่าวทิยา 

ต าบลหนองอเิฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนโพนสมิอนุเคราะห ์

ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนดงบงัวทิยา ต าบลหวั

นาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 387,800                      

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

แกว้ ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

วทิยาคม ต าบลทรายทอง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนหนองกงุไทย

วทิยาคม ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

วทิยาคม ต าบลหงังวั อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนนาแกราษฎรอ์ านวย

 ต าบลนาเชอืก อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

สามคัคี ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

ต าบลหนองอเิฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

หนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบุ่งคลา้วทิยาคมมติรภาพที่ 194 ต าบลบวัขาว อ าเภอ

กฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎรบ์  ารุง ต าบลสามขา อ าเภอ

กฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลดนิจี ่อ  าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นโจดนาตาล ต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นชาด ต าบลนาคู อ าเภอ

นาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนสามชยัอดุมวทิย ์

ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนกาฬสนิธุพ์ทิยาสยั 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 11,282,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนนามนราษฎรส์งเคราะห์

  ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 12,749,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรบัปรุง 3 ชัน้ 9 หอ้งเรียน 

โรงเรียนอนุบาลกาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั หลงั 1 6,459,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,264,800                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนเชยีง

เครือวทิยาคม ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนโคก

ลา่มวทิยา ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนเหลา่

หลวงวทิยาคาร ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนโนน

สวรรคป์ระชาสรรพภู์ปอ ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

กาฬสนิธุพ์ทิยาสยั ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ปากน า้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

สะอาดโนนงามวทิยา ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนโนน

ศิลาไกรฤกษร์าษฎรอ์  านวย ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนาม

นราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

หนองโพนโนนสมบูรณ์ ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองกงุใหญ่ ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนด่าน

ใตว้ทิยา ต าบลเหลา่ออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โหมนสงเคราะห ์ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนนาจารยว์ทิยา ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

โนนไฮหนองอกีุม้วทิยา ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แวงประชารฐับ ารุง ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนา

คูณวทิยา ต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โคกใส ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนด่าน

แตร้าษฎรส์งเคราะห ์ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ท่างาม ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โจดศิริราษฎรบ์  ารุง ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนค า

โพนทองราษฎรนิ์ยม ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

ชมุชนสถีานด ารงวทิย ์ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนถ า้

ปลาวทิยายน ต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

แกวทิยายน ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยแสง ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

นามลวทิยาคาร ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนดอน

หวายราษฎรบ์  ารุง ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์

สามคัคี ต าบลล าปาว อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนด่านใตว้ทิยา ต าบลเหลา่

ออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 884,300                      

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

ล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนนาขามร่วมราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนิคม

กฉิุนารายณ์ หมู่ 6 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนกดุ

หวา้วทิยา ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนชาด ( สาขาสวนป่าสมเด็จยอ่ยที่ 2) ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

หนองสนมราษฎรอ์ านวย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนค า

ยิง่หมมีณีเวทย ์ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

สุขเจริญ ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนดง

เหนือประชาสรรค ์ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ม่วงกลุ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,584,800                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแกเปะราษฎรนิ์ยม ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งศรีเมอืงประชาวทิย ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงึวชิยัสงเคราะห ์ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหนองสอวทิยาคาร ต าบลล าปาว อ าเภอเมอืง แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกลางหมืน่สงเคราะห ์ต าบลกลางหมืน่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนามลวทิยาคาร ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสะอาดโนนงามวทิยา ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนแกง้ค าวทิยา ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโป่งเชอืกศึกษาสถาน ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุแห่ ต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสองหอ้งราษฎรบู์รณะ ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า แห่ง 1 200,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม ต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกดุออ้สุขสวสัดิ์วทิยา ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตอ้นวทิยาคาร ต าบลเหนือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห ์ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาโกวทิยา ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองหวัชา้ง ต าบลกลางหมืน่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดวทิยาเสริม ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนสถีานด ารงวทิย ์ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงนอ้ยวทิยา ต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนามนราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลโนนแหลมทอง 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าแคนราษฎรว์ทิยา ต าบลค าสรา้งเที่ยง อ าเภอสาม แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนนาเรียงวทิยาคม ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงพยงุสงเคราะห ์ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเชยีงเครือวทิยาคม ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าแสงวทิยายน ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแวงเหนือ ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโปโลเลา้สามคัคีวทิยา ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชอืกราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนอง

แปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนน า้เกลี้ยงกลอ่มวทิยา ต าบลโนนน า้เกลี้ยง 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกวทิยายน ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเหลา่เขอืงโนนเสยีววทิยา ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า แห่ง 1 100,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแวงแสน ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลบุอนิทรราษฎรบ์  ารุง ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงเมอืงวทิยาคาร ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเหลา่หลวงวทิยาคาร ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้7 (สวนป่าสมเด็จ) ต าบล

นาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าโพนทองราษฎรนิ์ยม ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองบวัโจดดงลงิวทิยา ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลา แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมล าปาววทิยา ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกเจริญค าน า้แซบวทิยา ต าบลนามะเขอื อ าเภอส แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีส าราญวทิย ์ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสะอาดไชยศรี ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาฬสนิธุพ์ทิยาสยั ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโจดศิริราษฎรบ์  ารุง ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้จ ัน้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเสมาสามคัคี ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าชมภูท่าเรือสมบูรณ์วทิย ์ต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงไร่ราษฎรพ์ฒันา ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนคอ้จารยว์ทิยา ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแกง้นางราษฎรบ์  ารุง ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูปอวทิยา ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแวงประชารฐับ ารุง ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 150,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าประถมนิคมสงเคราะห ์ต าบลนิคม อ าเภอสหสั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนเมอืงประชานุเคราะห ์ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามชยัอดุมวทิย ์ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแคนวทิยา ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยยางดงวทิยา ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพรมลศีรีสวา่ง ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเสริมเสาเลา้วทิยา ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองไมพ้ลวงวทิยาคม ต าบลหงังวั อ าเภอยางตลาด แห่ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแวงม่วง ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดุงศิลป์ ต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนฮ่องฮวีทิยา ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกเจริญวทิยา ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไชยวารวทิยาคม ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี แห่ง 1 99,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจนิดาสนิธวานนท ์ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหาดทรายมูล ต าบลพมิูล อ าเภอหว้ยเมก็ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นตูมวทิยาคาร ต าบลบวับาน อ าเภอยาง แห่ง 1 84,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ต าบลทรายทอง อ าเภอหว้ยเมก็ แห่ง 1 99,400                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกดุจกิวทิยาคาร ต าบลกดุจกิ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าใหญ่วทิยา ต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนขอนแก่นวทิยาเสริม ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแซง ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดั แห่ง 1 200,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเกิ้ง (สลากกนิแบ่งสงเคราะห-์170) ต าบลนาตาล

 อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงบงัอ านวยวทิย ์ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควทิยาเสริม ต าบลบวับาน อ าเภอยาง แห่ง 1 80,000                        



104 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงสวรรคอ์ดุมมติร ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนกงุเก่าราษฎรป์ระสทิธิ์ ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่า แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาสนีวลอดุมเวศม ์ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวา่งกจิวทิยา ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วทิยา ต าบลหวันาค า อ าเภอยาง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตอกแป้นวทิยา ต าบลหนองตอกแป้น 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอุ่มเม่าวทิยา ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดั แห่ง 0 81,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาบงวทิยา ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี แห่ง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองชมุแสง ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าไฮวทิยา ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด แห่ง 1 78,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองบวัคุรุรฐัประชาสรรพ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอ

หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าเหมอืดแกว้บ าเพญ็วทิยา ต าบลค าเหมอืดแกว้ 

อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีบวัขาว ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 278,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงัคมพฒันา ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาสนีวลวทิยา ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 453,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 

ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าม่วงจรสัวทิย ์ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง แห่ง 1 306,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองหา้งฉววีทิย ์ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 498,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัขาว (พรอ้มพนัธอ์ปุถมัภ)์ ต าบลบวัขาว 

อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองผา้ออ้ม ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 71,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามขาราษฎรบ์  ารุง ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 276,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่ชยัมงคล ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดั แห่ง 1 347,500                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาโกวทิยาสูง ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 387,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนสวาง ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง แห่ง 1 362,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนามนราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลนามน อ าเภอนามน แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนภูแลน่ชา้งคเชนทรพ์ทิยาคาร ต าบลภูแลน่ชา้ง 

อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 293,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเหนือ ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 339,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากระเดา ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาคู จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแห่เจริญวทิย ์ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนิลาดนารายณ์สาร ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาคู ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห ์ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 499,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจาน ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดั แห่ง 1 66,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองกงุสมเด็จ ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกดุปลาคา้วราษฎรบ์  ารุง ต าบลกดุปลาคา้ว อ าเภอเขา แห่ง 1 225,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมกฉิุนารายณ์ หมู่ 3 ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอ แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดั แห่ง 1 493,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกตาล ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 473,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้กะอาม ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 98,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงสวนพฒันา ต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง แห่ง 1 346,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงหมู ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 498,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าอหีงษ ์ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกดุหวา้วทิยา ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 189,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าหมนุผดุงเวทย ์ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั แห่ง 1 145,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าไผ่ประชาสามคัคี ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 381,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าเมก็วทิยา ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 152,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนชาด ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 483,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองขามวทิยา ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 186,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนหมูม่นเมก็วทิยาสรรพ ์ต าบลหมูม่น อ าเภอ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจมุจงัอปุกรณ์เจริญเวทย ์ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุ แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหาไชยโคกกวา้งวทิยา ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 79,700                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนศรีสวสัดิ์ ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง แห่ง 1 118,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสะพานหนิวทิยาคม ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง แห่ง 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแก่งพฤๅชยัวทิยา ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเหลา่ไฮงามวทิยาสูง ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุ แห่ง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นบอนวทิยา ต าบลล าหว้ยหลวั อ าเภอ แห่ง 1 448,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนโพนพทิยาคม ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง แห่ง 1 497,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองโพนสูง ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดงบงันาแกว้วทิยา ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 281,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคุย ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 215,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจอมทอง ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหวังวัวทิยาคม ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดั แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมะงง ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสงเปลอืยวทิยายน ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 230,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาบอน ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดั แห่ง 1 499,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยฝา ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง แห่ง 1 450,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสูงเนินวทิยาคม ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกกลางราษฎรพ์ทิกัษ ์ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุ แห่ง 1 219,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนยาง ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัเวยีง ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 497,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกหวายราษฎรส์ามคัคี ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุ แห่ง 1 222,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแซงบาดาลบา้นบากวทิยา ต าบลแซงบาดาล อ าเภอ แห่ง 1 295,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนยอดแก่งสงเคราะห ์ต าบลยอดแกง อ าเภอ แห่ง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพธิ์ค าประชาสรรค ์ต าบลแชงบาดาล อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 161,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อแกว้ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดั แห่ง 1 485,200                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,400,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นดอนสนวน ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นเหลก็กกกอกสามคัคี ต าบลเหนือ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนหวัขวาวทิยา ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนชมุชนสถีานด ารงวทิย ์ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนนามนราษฎรนุ์เคราะห ์ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอส

หสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนกดุครองวทิยาคาร ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นหลบุอนิทรราษฎรบ์  ารุง ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนค าโพนทองราษฎรนิ์ยม ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอ

กมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 96,000                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนดงนอ้ยสงเคราะห ์ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห ์ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนเหลา่หลวงวทิยาคาร ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนค าโพนค าม่วงวทิยา ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนนามลวทิยาคาร ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนนิคมล าปาววทิยา ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนโป่งเชอืกศึกษาสถาน ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนสามคัคีส าราญวทิย ์ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า แห่ง 1 195,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนหนองพอกวทิยายน ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอน

จาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโคกกวา้ง ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนค าไผ่สงเคราะห ์ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ แห่ง 1 171,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนชมุชนหนองสอวทิยาคาร ต าบลล าปาว อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้7 (สวนป่าสมเด็จ) ต าบล

นาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนปากน า้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษร์าษฎรอ์  านวย ต าบลโนนบุรี 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นม่วงวทิยาคม ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนด่านใตว้ทิยา ต าบลเหลา่ออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดั แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนท่านาจานวทิยา ต าบลค าสรา้งเที่ยง อ าเภอสามชยั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอน

จาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนท่าแสงวทิยายน ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นลาดวทิยาเสริม ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนดงนอ้ยวทิยา ต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนโคกเจริญค าน า้แซบวทิยา ต าบลนามะเขอื อ าเภอส

หสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นท่างาม ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนด่านแตร้าษฎรส์งเคราะห ์ต าบลดอนจาน อ าเภอดอน

จาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนค าชมภูท่าเรือสมบูรณ์วทิย ์ต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสั

ขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนชมุชนน า้เกลี้ยงกลอ่มวทิยา ต าบลโนนน า้เกลี้ยง 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 482,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสม้ป่อย ต าบลสระพงัทอง อ าเภอเขาวง จงัหวดั แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลสมสะอาด อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 158,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนชมุชน

หนองยางวทิยาคม ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 495,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนบา้นค าหม่วย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั แห่ง 1 359,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นสวนผึ้ง ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 384,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนสามเพือ่นพฒันา ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู แห่ง 1 403,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียน

หนองแสงวทิยาเสริม ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 483,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนชมุชนกดุบอดวทิยาเสริม ต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขา

วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนชมุชนหลกัเหลีย่มวทิยาคม ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอ

นามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดั แห่ง 1 451,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนโคก

มะลวิทิยา ต าบลสระพงัทอง อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 188,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 9 เสน้ โรงเรียนไคนุ่้นวทิยาพูน ต าบล

ไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 187,000                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนโคกนาด ีต าบลโนนนา

จาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 186,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนนาโกวทิยาสูง ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั แห่ง 1 188,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นค ากงุหนองอดุิม ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 189,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

กอกวทิยาคม ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 189,200                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 26,867,100                

งบลงทนุ 26,867,100                

ครุภณัฑ์ 26,867,100                   
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ครุภณัฑส์ านกังาน 2,683,300                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนมหาไชยโคกกวา้งวทิยา ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นค าหม่วย 

ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนคุรุชนประสทิธิ์ศิลป์

 ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นม่วงกลุ ต าบล

บ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นนาว ีต าบลสง

เปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นดงหมู ต าบลคุม้

เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นตูมวทิยาคาร ต าบลบวับาน 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองกงุราษฎรว์ทิยา ต าบลเขาพระนอน 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนนิคมกฉิุนารายณ์ หมู่ 3 ต าบลหนองอบีุตร 

อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนโพธิ์ค าประชาสรรค ์ต าบลแชงบาดาล 

อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบงึบาดาลราษฎรบ์  ารุง ต าบลแซงบาดาล

 อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสาวทิยาสรรพ ์ต าบลคลองขาม อ าเภอ

ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนดงบงัวทิยา ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองปะโอประชาอทุศิ ต าบลกดุโดน 

อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ ์ต าบลกดุโดน 

อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนจนิดาสนิธวานนท ์ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอ

หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองแขว้ทิยา ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเหลา่สแีกว้ ต าบลไคนุ่้น อ าเภอหว้ยผึ้ง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนนิคมกฉิุนารายณ์ หมู่ 6 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 

อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลหนองผอื อ าเภอเขาวง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลสมสะอาด อ าเภอกฉิุ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นจอมทอง ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุ

นารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนสามขาราษฎรบ์  ารุง ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุ

นารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นวงัมน ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองบวัใน ต าบลหนองบวั อ าเภอนามน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนหนองโพนสูง ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองผา้ออ้ม ต าบลหนองแวง อ าเภอ

สมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนกดุหวา้วทิยา ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ต าบลทรายทอง 

อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนหนองแสงวทิยา

เสริม ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโพนสวาง 

ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 40,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง 

ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 55,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบวัสามคัคี ต าบลแซงบาดาล

 อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนกดุตอแก่นราษฎรว์ทิยา ต าบลคุม้

เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนศาลา ต าบลภูแลน่ชา้ง 

อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 3 84,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบวัขาว (พรอ้มพนัธอ์ปุถมัภ)์

 ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 28,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนโคกหวายราษฎรส์ามคัคี ต าบล

นาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนหวังวัวทิยาคม ต าบลสงเปลอืย 

อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นคอ้ราษฎรบ์  ารุงวทิยา ต าบล

ล าหว้ยหลวั อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้น

กลาง ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ใบ 3 27,600                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

น า้ปุ้ น ต าบลภูแลน่ชา้ง อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,495,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองแวงเหนือ 

ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ ์

ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนปลาเคา้วทิยาคาร 

ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนท่าเพลงิเหมอืดแอ่ท่า

ใหม่หนองมะเกลอืวทิยา ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโนนเมอืงวทิยาคาร 

ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นลาดวทิยาเสริม 

ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนถ า้ปลาวทิยายน 

ต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองแสงราษฎร์

พฒันา ต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเชยีงสาศิลปสถาน 

ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบา้นตูมวทิยา

คาร ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนฮ่องฮวีทิยา ต าบลยาง

ตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองตอกแป้น

วทิยา ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนค าไฮวทิยา ต าบล

หนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนดงบงัวทิยา ต าบลหวั

นาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนยางค าวทิยา ต าบลอิ

ตื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนกดุโดนวทิยาคม

 ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์

 ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนาคอ้วทิยาคม ต าบล

กดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนกงุเก่าราษฎร์

ประสทิธิ์ ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโคกเครือวทิยา ต าบล

โคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองมนัปลาวทิยา 

ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองแขว้ทิยา ต าบล

ดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโคกประสทิธิ์วทิยา 

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองฟ้าเลือ่นอ านวย

วทิย ์ต าบลแจนแลน อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกลาง ต าบล

เหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเหลา่ไฮงามวทิยาสูง 

ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนนาทนัวทิยา ต าบลนา

ทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองสระพงั 

ต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล 

ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโนนชาด ต าบล

หนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองอบีุตรไพรเวทย์

 ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโคกนาด ีต าบลโนน

นาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโคกศรีเมอืง ต าบลดง

ลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเมอืงเหนือวทิยาคม 

ต าบลเหนือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนโนนสูงพทิยาคม 

ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเขาพระนอนวทิยาคม

 ต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวงัลิ้นฟ้าวทิยาคม 

ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนมอสวนขงิพทิยาสรรพ์

 ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนมหาไชยพทิยาคม 

ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนประชารฐัพฒันศึกษา 

ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนผาเสวยรงัสรรค ์

ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบ่อแกว้พระเทพญาณ

วศิิษฏพ์ฒันา ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาค จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,150,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโคกศรี ต าบล

คลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหว้ยฝา ต าบล

นิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนสามเพือ่นพฒันา 

ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพนนาด ีต าบล

หนองผอื อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนหนองหา้งอ านวยวทิย์

 ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนกดุจกิวทิยาคาร 

ต าบลกดุจกิ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนฮ่องฮวีทิยา ต าบล

ยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองขาม 

ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนค าใหญ่วทิยา ต าบล

ค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนโคกเจริญวทิยา 

ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนค าโองวทิยา ต าบล

หนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนค าบงพทิยาคม 

ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นวงัเวยีง ต าบล

นาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนากดุสมิ ต าบล

สายนาวงั อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองโงง้ ต าบล

กดุคา้ว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองโงง้ ต าบล

กดุคา้ว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นนาเหนือ ต าบล

จมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเหลา่ภูพานวทิยา

 ต าบลแชงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนกดุฆอ้งชยัวทิยา ต าบล

ฆอ้งชยั อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนดงสวรรคอ์ดุมมติร 

ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนผดุงราษฎรว์ทิยา ต าบล

ยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนนาดหีลมุขา้ววทิยา 

ต าบลนาด ีอ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหนองบวัหน่วยอ านวย

วทิย ์ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นป่าแดง ต าบล

ดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        



116 / 166

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนดอนยานางศึกษา ต าบล

ดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหนองกงุราษฎรว์ทิยา 

ต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนโคกค าวทิยา ต าบลบวั

บาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นตูมวทิยาคาร 

ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นทรายทองวทิยาคม 

ต าบลทรายทอง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนค ามนัปลาผดุงวทิย ์

ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนค าไฮวทิยา ต าบลหนอง

กงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนเสริมเสาเลา้วทิยา ต าบล

เสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหนองบวัคุรุรฐัประชา

สรรพ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหนองแฝกหนองหวา้

วทิยา ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนสามคัคีราษฎร์

บ  ารุง ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหว้ยยางดงวทิยา ต าบล

โคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนสามเพือ่นพฒันา ต าบล

โนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นม่วงกลุ ต าบลบ่อ

แกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบล

หนองผอื อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองขามป้อม 

ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกดุฝัง่แดง ต าบล

เหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบุ่งคลา้วทิยาคม

มติรภาพที่ 194 ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบอนเขยีวราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนมหาไชยโคกกวา้งวทิยา 

ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นค าพมิูล ต าบลทุ่ง

คลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนสะพานหนิวทิยาคม 

ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล

 ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโคกน า้เกลี้ยง

วทิยาคม ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนดงเมอืงวทิยาคาร

 ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโคกนางาม

สามคัคี ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนหนองแวงเหนือ 

ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบงึไฮโนนสวาง

วทิยา ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนสะอาดโนนงาม

วทิยา ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์

ราษฎรอ์  านวย ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนหนองแวงแสน 

ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนหนองแซงวทิยา 

ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแกวทิยายน

 ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนด่านใตว้ทิยา 

ต าบลเหลา่ออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนดอนยูง

วทิยายน ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนพนิิจราษฎรบ์  ารุง

 ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนยางค าวทิยา 

ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนชมุชนหนองยาง

วทิยาคม ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนกดุตอแก่น

ราษฎรว์ทิยา ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาว ีต าบล

สงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแห่เจริญ

วทิย ์ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนหวังวัวทิยาคม 

ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นเหลา่ภูพาน

วทิยา (สาขาหนองหญา้ปลอ้ง) ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนนิคมกฉิุนารายณ์

 หมู่ 3 ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนค าเมยราษฎร์

พฒันา ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนกดุ

ฆอ้งชยัวทิยา ต าบลฆอ้งชยั อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนชมุชน

กดุโดนวทิยาคม ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนค า

มนัปลาผดุงวทิย ์ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนหนอง

บวัชมุ ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

หนองสวงวทิยาคม ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนหว้ย

ยางดงวทิยา ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ดงมนั ต าบลสมสะอาด อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

สะพานหนิวทิยาคม ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนสวา่งกจิวทิยา ต าบล

เสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแกง้กะอาม 

ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองแวงบ่อแกว้

 ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนมะนาววทิยาเสริม 

ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นกดุฝัง่แดง ต าบล

เหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบวัสามคัคี ต าบล

แซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นค าพมิูล ต าบลทุ่ง

คลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์

บ  ารุง ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนชมุชนสามคัคีราษฎร์

บ  ารุง ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนเสริมเสาเลา้วทิยา ต าบล

เสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองมะงง ต าบล

ค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโพนนาด ีต าบล

หนองผอื อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนหนองกงุศรีวทิยาคม 

ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบอนเขยีวราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนหนองโพนสูง ต าบล

ยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,509,400                    

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นเหลา่คอ้ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนโคกลา่มวทิยา ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนกาฬสนิธุพ์ทิยาสยั ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ ์ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหว้ยแสง ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนพพิฒันร์าษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนชมุชนสถีานด ารงวทิย ์ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นแกหวัแฮดสม้โฮงวทิยา ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนชมุชนแกง้ค าวทิยา ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนโคกเจริญค าน า้แซบวทิยา ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม ต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองกงุใหญ่ ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนบา้นหนองตอกแป้นวทิยา ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนเหลา่ไฮงามวทิยาสูง ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: Active borad พรอ้มโปรเจคเตอรแ์บบ Short Throw 

โรงเรียนค าไผ่ประชาสามคัคี ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนอุ่มเม่าวทิยา ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโนนศรีสวสัดิ์ ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวงัยางวทิยาคาร ต าบลล าช ีอ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนดอนม่วงงาม ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกดุท่าลอื ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนหนองโนวทิยาคม ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาว ีต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นดงหมู ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนมะนาววทิยาเสริม ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุ

นารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นชยัศรี ต าบลค าใหญ่ 

อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลหนอง

ผอื อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนาว ีต าบลสงเปลอืย 

อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นดงหมู ต าบลคุม้เก่า 

อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,800                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนกดุปลาคา้วราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลกดุปลาคา้ว อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนสงเปลอืยวทิยายน ต าบล

สงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นขมิ้น ต าบลผาเสวย 

อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโหมนสงเคราะห ์ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นค าเมก็ ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนค าไผ่สงเคราะห ์ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนปลาเคา้วทิยาคาร ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนแก่งนาขามสามคัคี ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนน า้จ ัน้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลา

ไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชอืกราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนอง

แปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษร์าษฎรอ์  านวย ต าบลโนนบุรี 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนโป่งเชอืกศึกษาสถาน ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสั

ขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองแคนวทิยา ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสามคัคีส าราญวทิย ์ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสามชยัอดุมวทิย ์ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลสมสะอาด อ าเภอกฉิุนารายณ์ เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนดงบงัอ านวยวทิย ์ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนั

โท จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนโคกค าวทิยา ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนสามคัคีราษฎรบ์  ารุง ต าบลล าหนองแสน 

อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 28,200                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนหนองคูวงัเดอืนหา้วทิยา ต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอ

ฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนโนนแดงราษฎรป์ระสทิธิ์ ต าบลล าช ีอ าเภอฆอ้งชยั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนเชยีงสาศิลปสถาน ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นตูมวทิยาคาร ต าบลบวับาน อ าเภอยาง

ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนสามขาราษฎรบ์  ารุง ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุ

นารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกอกวทิยาคม ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนหนองแขว้ทิยา ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นโหมนสงเคราะห ์ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นค าเมก็ ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนค าไผ่สงเคราะห ์ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนปลาเคา้วทิยาคาร ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนแก่งนาขามสามคัคี ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนน า้จ ัน้ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชอืกราษฎรบ์  ารุง ต าบลหนองแปน 

อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษร์าษฎรอ์  านวย ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสั

ขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนโป่งเชอืกศึกษาสถาน ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนหนองแคนวทิยา ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนสามคัคีส าราญวทิย ์ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนสามชยัอดุมวทิย ์ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนค าใหญ่วทิยา ต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ จอ 1 21,800                        
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02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนหนองเมก็วทิยา ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนยางค าวทิยา ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนชมุชนกดุโดนวทิยาคม ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนค าบอนวทิยาสรรพ ์ต าบลยาง

อูม้ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนศรีสวสัดิ์ ต าบลนาบอน

 อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นเสยีววทิยาสรรพ ์ต าบลหวั

งวั อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนประชารฐัศึกษา ต าบลโคกเครือ

 อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นจาน ต าบลโนนนาจาน 

อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นดงมนั ต าบลสมสะอาด 

อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนพนิิจราษฎรบ์  ารุง ต าบลยาง

ตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนศาลา ต าบลภูแลน่ชา้ง 

อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นแสนสุข ต าบลกดุจกิ 

อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นทรายทองวทิยาคม ต าบล

ทรายทอง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนโคกเครือวทิยา ต าบลโคกเครือ 

อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัเวยีง ต าบลนาคู อ าเภอ

นาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,028,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค ์ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

แซงบาดาลบา้นบากวทิยา ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคก

กลาง ต าบลกดุจกิ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนหน่อค า

ประชานุเคราะห ์ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนนาสนีวล

อดุมเวศม ์ต าบลบงึนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยฝา

 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

มะงง ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

จอมทอง ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนจมุจงั

อปุกรณ์เจริญเวทย ์ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนโคกกลาง

สมเด็จ ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนคอนเรียบ

อนุกูล ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเหลก็

กกกอกสามคัคี ต าบลเหนือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองแวง

ประชานุกูล ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองแวง

เหนือ ต าบลภูปอ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหวัขวา

วทิยา ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนท่าเพลงิ

เหมอืดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลอืวทิยา ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย จงัหวดั ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโนนป่างิ้ว

วจิติวทิยา ต าบลโนนน า้เกลี้ยง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นแก

วทิยายน ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนาจ าปา 

ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนนา

เรียงวทิยาคม ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองแซง

วทิยา ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแกเปะ

ราษฎรนิ์ยม ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโคกลา่ม

วทิยา ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนขมิ้น

ราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองหวั

ชา้ง ต าบลกลางหมืน่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนน า้จ ัน้

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสหสัขนัธ์

วทิยาคม ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโคกก่อง

วทิยา ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดงพยงุ

สงเคราะห ์ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเหลา่ออ้ย

บ ารุงวทิย ์ต าบลเหลา่ออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสามชยั

อดุมวทิย ์ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโหมน

สงเคราะห ์ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองกงุ

วทิยาคม ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิคมล า

ปาววทิยา ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

เชยีงวนั ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนอง

แคนวทิยา ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโคกกลาง

วทิยา ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโคกกลาง

ราษฎรพ์ฒันา ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

กวา้ง ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนาคูณ

วทิยา ต าบลสหสัขนัธ ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโนนเมอืง

ประชานุเคราะห ์ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนค าแคน

ราษฎรว์ทิยา ต าบลค าสรา้งเที่ยง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนกดุออ้สุข

สวสัดิ์วทิยา ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นม่วง

วทิยาคม ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุแห่

 ต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเหลา่สูง

วทิยา ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนค าคา

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนท่าแห่

วทิยาคม ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโนนแดง

ราษฎรป์ระสทิธิ์ ต าบลล าช ีอ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนท่าคนัโท

วทิยายน ต าบลท่าคนัโท อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนาตาล

วทิยาคม ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 45 71,100                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเกิ้ง 

(สลากกนิแบ่งสงเคราะห-์170) ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนขอนแก่น

วทิยาเสริม ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนค าบอน

วทิยาสรรพ ์ต าบลยางอูม้ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองไม ้

พลวงวทิยาคม ต าบลหวังวั อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองอิ

เฒ่าวทิยา ต าบลหนองอเิฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนค าไฮวทิยา

 ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดงนอ้ย

โนนสวรรค ์ต าบลหนองอเิฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนปอแดง

วทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองบวั

หน่วยอ านวยวทิย ์ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหวันาค า

จรูญศิลป์ ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

แวงบ่อแกว้ ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สมบูรณ์วทิยา ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนพรมลศีรี

สวา่ง ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองบวั

คุรุรฐัประชาสรรพ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนหนองบวั

ชมุ ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนค าโอง

วทิยา ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนจนิดาสนิธ

วานนท ์ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนภูฮงัวทิยา

คาร ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนโคกกลาง

เหนือพทิยาสรรพ ์ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงั

เวยีง ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ขามป้อม ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนกดุ

บอดวทิยาเสริม ต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 48 75,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนกดุปลา

คา้วราษฎรบ์  ารุง ต าบลกดุปลาคา้ว อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบวั

ขาว (พรอ้มพนัธอ์ปุถมัภ)์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 24 37,920                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 35 (ค าก ัง้) ต าบลเหลา่ใหญ่ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

แจนแลนราษฎรบ์  ารุง ต าบลแจนแลน อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 37 58,460                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแจนแลน

วทิยา ต าบลแจนแลน อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัมน

 ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนยิง่สนัต์

วทิยา ต าบลหนองบวั อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองผา้ออ้ม ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแก่งพฤๅ

ชยัวทิยา ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดงบงันา

แกว้วทิยา ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 39 61,620                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

หนองยางวทิยาคม ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

ชยัมงคล ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนค าเมย

ราษฎรพ์ฒันา ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สระพงั ต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัชยัสุนทร ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองโพนวทิยายน ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนท่าล  าดวนประชาบ ารุง ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนค่ายลูกเสอืนิคมล าปาว ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนหนองหวัชา้ง ต าบลกลางหมืน่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนแก่งนาขามสามคัคี ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนธนบุรีโคกสหีนองเต่าวทิยายน ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนพพิฒันร์าษฎรบ์  ารุง ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนดอนหวายราษฎรบ์  ารุง ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนดงนอ้ยวทิยา ต าบลภูสงิห ์อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนสะอาดไชยศรี ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองชา้ง ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชยัศรีสุข ต าบลยางอูม้ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พลิาศอปุถมัภ)์ ต าบลหนองอเิฒ่า อ าเภอยาง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแกวทิยาคม ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนดอนขวีทิยา ต าบลอติื้อ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนนากงุวทิยาเสริม ต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาไร่เดยีว ต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนหนอง

ไมพ้ลวงวทิยาคม ต าบลหงังวั อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนค าไฮ

วทิยา ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนไชย

วารวทิยาคม ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

สระแกว้วทิยานุกูล ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนท่อน

สงัขว์ทิยา ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โนนสมบูรณ์วทิยา ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนไชยศรี

เรืองวทิยว์ทิย ์ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนหนอง

โนวทิยา ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนโคก

กลางสมเด็จ ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนนกั

ธุรกจิ (บา้นโคกสนาม) ต าบลดนิจี ่อ  าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนแกเปะราษฎรนิ์ยม ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนหนองกงุวทิยาคม ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ ์ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนค าโพนค าม่วงวทิยา ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนนามลวทิยาคาร ต าบลโคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนท่ากลางแจง้จมวทิยา ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลา ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนท่าเพลงิเหมอืดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลอืวทิยา 

ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษร์าษฎรอ์  านวย ต าบลโนนบุรี 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ ต าบลนาจ าปา อ าเภอ

ดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนดงพยงุสงเคราะห ์ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนหนองแซงวทิยา ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นชาด ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวงัยางวทิยาคาร ต าบลล าช ีอ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยผึ้ง ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนค าม่วงจรสัวทิย ์ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,425,320                 

งบลงทนุ 3,425,320                 

ครุภณัฑ์ 3,425,320                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 243,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 

ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

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

การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง เครื่อง 2 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ย

เมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ใบ 4 60,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 830,400                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 5 110,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1

 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 12 192,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง

 อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ย

เมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 10 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 6 47,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบล

นิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคม

หว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 8 45,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ต าบลกาฬสนิธุ์

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 3 69,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั ตู ้ 2 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 274,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 1 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 2 38,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 

ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 

ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 85,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ต าบล

หว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,052,320                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารฐั ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนกงุเก่าราษฎรป์ระสทิธิ์ ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ค าบงพทิยาคม ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโนน

เที่ยง ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนค าไฮวทิยา

 ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนปอแดง

วทิยา ต าบลนาด ีอ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นสา

วทิยาสรรพ ์ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 50 84,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหวันาค า

จรูญศิลป์ ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนอง

มนัปลาวทิยา ต าบลเสาเลา้ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนองบวัคุรุ

รฐัประชาสรรพ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชน

หนองหนิวทิยาคาร ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนหนองสวง

วทิยาคม ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนจนิดาสนิธ

วานนท ์ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนกดุ

บอดวทิยาเสริม ต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนกดุปลาคา้ว

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลกดุปลาคา้ว อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 20 33,600                        
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02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนนาขาม

วทิยา ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนค าโพนทอง

บริบูรณ์ราษฎรบ์  ารุง ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 48 80,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนยอด

แก่งสงเคราะห ์ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 60 100,800                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนหว้ย

เตยวทิยา ต าบลเวอ่ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียน

หนองสวงวทิยาคม ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนนาขาม

วทิยา ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

กดุจกิวทิยาคาร ต าบลกดุจกิ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

หนองบวัใน ต าบลหนองบวั อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นกลาง ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนค าเหมอืดแกว้บ าเพญ็

วทิยา ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนนาโกวทิยาสูง ต าบลนาโก

 อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนนามนราษฎรส์งเคราะห ์

ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนหนองแสงวทิยาเสริม 

ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 3,166,300                 

งบลงทนุ 3,166,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,166,300                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,305,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั กาฬสนิธุ ์ต าบลคุม้เก่า แห่ง 1 1,305,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,860,600                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั กาฬสนิธุ ์ต าบลคุม้เก่า อ าเภอ

เขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,860,600                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 79,228,500                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 74,426,900                

งบลงทนุ 74,426,900                

ครุภณัฑ์ 489,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 204,800                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 4 204,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 235,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ต าบล

โพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

 เขต 24 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 7 55,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 20 50,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ เครื่อง 2 6,200                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 49,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ต าบล

โพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ต าบลโพนทอง 

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ จอ 2 19,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,937,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,926,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

ค าม่วง ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวทิย ์ต าบลดงมูล

 อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 56,402,400                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนกมลาไสย ต าบลกมลา

ไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนร่องค า ต าบลร่องค า 

อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนเขาวงพทิยาคาร 

ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนโนนสูงพทิยาคม 

ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนสหสัขนัธศึ์กษา ต าบล

โนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนกมลาไสย ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุ หลงั 1 12,455,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนค าม่วง ต าบลทุ่งคลอง

 อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) โรงเรียน

ร่องค า  ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 7,198,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนสมเด็จพทิยาคม  

ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 15,591,200                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,775,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกศรีเมอืง ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนจ าปาหลวงวทิยาคม ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนดอนไทรงามพทิยาคม ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลา แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไตรรตันวทิยาคม ต าบลโนนศิลาเลงิ อ าเภอฆอ้งชยั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพระเทพญาณวเิศษฏอ์ดุมวทิย ์ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 

อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบวัสามคัคีพทิยาสรรพ ์ต าบลแซงบาดาล อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาคูพฒันา (กรป.กลางอปุถมัภ)์ ต าบลนาคู แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนประชารฐัพฒันศึกษา ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวทิยาคาร ต าบลหนองแปน อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมหาไชยพทิยาคม ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวทิย ์ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่องค า ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัมนวทิยาคาร ต าบลหวังวั อ าเภอยางตลาด จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัลิ้นฟ้าวทิยาคม ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามขาสวา่งวทิย ์ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสามชยั ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองกงุศรีวทิยาคาร ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอ แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองบวัไชยวารพทิยาสรรพ ์ต าบลหนองบวั อ าเภอ

หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุกูลนารี ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ แห่ง 1 435,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนธญัญาพฒันวทิย ์ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมอสวนขงิพทิยาสรรพ ์ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแกว้เสด็จพทิยาคม ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองสอพทิยาคม ต าบลล าปาว อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเหลา่นาแกวทิยานุสรณ์ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 200,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,833,600                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 18/12 โรงเรียนค าม่วง ต าบลทุ่งคลอง 

อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 542,300                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนสามขาสวา่งวทิย ์

ต าบลสามขา อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 346,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนฆอ้งชยัวทิยาคม ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั แห่ง 1 776,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนเมอืงเหนือวทิยาคม ต าบลเหนือ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนพทุโธภาวนาประชาสรรค ์ต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขา

วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนสามชยั ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนหวัหนิวฒันาลยั ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั แห่ง 1 497,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนเมอืงกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนเขาวงพทิยาคาร ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดั แห่ง 1 359,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนท่าคนัโทวทิยาคาร ต าบลท่าคนัโท อ าเภอท่าคนัโท แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนยางตลาดวทิยาคาร ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด แห่ง 1 205,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนหว้ยเมก็วทิยาคม ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ แห่ง 1 311,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนมอสวนขงิพทิยาสรรพ ์ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอ แห่ง 1 248,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนหวัหนิ

วฒันาลยั ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 120,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้ลวดหนาม ขนาด 7 เสน้ โรงเรียนหวัหนิวฒันาลยั 

ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 105,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนผา

เสวยรงัสรรค ์ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 204,600                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 4,801,600                 
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งบลงทนุ 4,801,600                 

ครุภณัฑ์ 4,801,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,801,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหว้ยผึ้ง

พทิยา ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนนาไคร ้

พทิยาสรรพ ์ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหวัหนิ

วฒันาลยั ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนมหาไชย

พทิยาคม ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพทุโธ

ภาวนาประชาสรรค ์ต าบลสงเปลอืย อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนฆอ้งชยั

วทิยาคม ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบ่อแกว้

ญาณเวทพีฒันา ต าบลบ่อแกว้ อ าเภออ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนดงกลาง

พฒันศึกษา ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 13,476,600                

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ครุภณัฑ์ 300,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนกาฬสนิธุป์ญัญานุกูล ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยาง

ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 180,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

โรงเรียนกาฬสนิธุป์ญัญานุกูล ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จงัหวดั เครื่อง 10 120,000                      

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 174,900                   

งบลงทนุ 174,900                   

ครุภณัฑ์ 174,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 146,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลยาง

ตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 4 114,400                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลยางตลาด อ าเภอ

ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 1 13,600                        

ครุภณัฑโ์รงงาน 14,900                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องขดักระดาษทราย แบบมอืถอื แบบสายพาน ขนาด 

100 มลิลเิมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลยางตลาด

 อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยี/ตดั แบบมอืถอื ขนาด 5 น้ิว ศูนยก์ารศึกษา

พเิศษประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดั ตวั 1 5,500                         

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 3,241,700                 

งบลงทนุ 3,241,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,241,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,165,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนกาฬสนิธุป์ญัญานุกูล ต าบล

ดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,765,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 76,100                        

รายการระดบัที1่: เสาธง สูง 12 เมตร ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เสา 1 76,100                        

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 9,760,000                 

งบอดุหนุน 9,760,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,760,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 9,760,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 556,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 556,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 556,000                   

งบด าเนินงาน 556,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 556,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 556,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,313,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,313,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 252,000                   

งบด าเนินงาน 252,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 252,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 252,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,021,000                 

งบด าเนินงาน 1,021,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,021,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,021,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 133,553,200              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 110,880,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 110,880,300              
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สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 57,791,600                

งบอดุหนุน 57,791,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 57,791,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 57,791,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 11,270,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,592,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,071,500                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,353,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 33,504,700                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 53,088,700                

งบอดุหนุน 53,088,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 53,088,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 53,088,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,220,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,200,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,349,000                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,479,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 41,839,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 22,672,900                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 16,372,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 16,372,900                

งบลงทนุ 16,372,900                

ครุภณัฑ์ 10,080,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,080,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการพื้นฐานงานโลหะแผ่นพรอ้มซอฟตแ์วรง์าน

เชือ่มโลหะแบบ E-Learning   วทิยาลยัการอาชพีค าม่วง ต าบลทุ่งคลอง 

อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 2,480,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดั ซเีอน็ซ ีและโปรแกรม CAD-CAM 5 axis 

เมนูภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัการอาชพีหนองกงุ

ศรี ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการอเิลกทรอนิกสแ์ละ

ไมโครคอนโทรลเลอร ์  วทิยาลยัการอาชพีหว้ยผึ้ง   ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง ชดุ 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง-กระแสสลบัพรอ้มชดุ

อปุกรณ์จ าลองจดุเสยีภายในวงจร   วทิยาลยัเทคนิคเขาวง ต าบลกดุสมิคุม้

ใหม่ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 2,750,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,292,900                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,292,900                    

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน  วทิยาลยัการอาชพีหว้ยผึ้ง ต าบลนิคม

หว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 6,292,900                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 3,300,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 3,300,000                 

งบลงทนุ 3,300,000                 

ครุภณัฑ์ 3,300,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเป็นล าดบัข ัน้ PLC  วทิยาลยัสารพดัช่าง

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 12 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัสารพดัช่าง

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 1,500,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาขางานอเิลก็ทรอนิกส ์ วทิยาลยัเทคนิค

กาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการสาขาสือ่สารและโทรคมนาคม  

วทิยาลยัเทคนิคกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 411,127,600              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,671,700                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 526,100                   

การวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็ส าคญัตามยทุธศาสตรข์องประเทศ การ

จดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 526,100                   

งบอดุหนุน 526,100                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 526,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 526,100                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 406,000                   

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 406,000                   

งบอดุหนุน 406,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 406,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 0 406,000                      

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 1,739,600                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 1,739,600                 

งบอดุหนุน 1,739,600                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,739,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง 0 1,739,600                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 22,259,000                

โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 22,259,000                

ยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 22,259,000                

งบรายจ่ายอื่น 22,259,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 0 22,259,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 30,899,900                

โครงการศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิ่งทอพื้นบา้น แพรวากาฬสนิธุ์ 30,899,900                

การใหบ้ริการวชิาการดา้นสิ่งทอพื้นบา้น แพรวากาฬสนิธุ์ 30,899,900                

งบลงทนุ 21,121,500                

ครุภณัฑ์ 9,193,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,193,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องสาวไหมแบบกึ่งอตัโนมตัิ ต าบลสงเปลอืย อ าเภอ

นามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกปฏบิตัิการออกแบบลวดลายผา้ไหมแพรวา ต าบลสง

เปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเตรียมผงสธีรรมชาติและทดสอบเสน้ใย ต าบลสง

เปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 1,690,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทอผา้ ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 4,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องออกแบบลวดลายผา้ไหมแพรวา ต าบลสงเปลอืย 

อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรอตุสาหกรรมพรอ้มอปุกรณ์ ต าบลสงเปลอืย 

อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องออกแบบบรรจภุณัฑ ์ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 82,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดักลอ่งบรรจภุณัฑ ์ ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน

 จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 545,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจภุณัฑแ์ละหบีห่อ ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน

 จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 600,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,928,500                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,928,500                   

รายการระดบัที1่: ระบบน า้หยดไร่หม่อนแปลงสาธติ ต าบลสงเปลอืย อ าเภอ

นามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ งาน 1 3,908,500                    

รายการระดบัที1่:  โรงเรือนเลี้ยงไหม ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดั โรง 1 2,890,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารแสดงสนิคา้และผลติภณัฑจ์ากผา้พื้นเมอืง  ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 5,130,000                    

งบรายจ่ายอื่น 9,778,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่ทอพื้นบา้น แพรวา โครงการ 0 9,778,400                    

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 221,073,100              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 221,073,100              

รายการค่าใชจ่้ายงบบคุลากรภาครฐั 221,073,100              

งบบคุลากร 52,765,300                

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 40,438,500                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 64 31,494,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ อตัรา 20 1,447,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 30 3,026,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อคัรา 0 253,100                      

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 15 4,217,200                    

ค่าจา้งช ัว่คราว 12,326,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 12 3,090,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 37 9,236,400                    

งบด าเนินงาน 8,070,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,070,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น อตัรา 17 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 24 4,536,000                    

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

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 37 333,000                      

งบอดุหนุน 160,237,200              

เงนิเดอืน 160,237,200                 
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รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 15 1,059,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 375 159,177,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 134,223,900              

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 1,847,400                 

การใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคม 1,847,400                 

งบรายจ่ายอื่น 1,847,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 0 1,847,400                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 18,380,000                

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 18,380,000                

งบด าเนินงาน 5,604,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,604,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 444,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 253,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 312,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 239,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 3,474,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 879,500                      

งบลงทนุ 12,775,900                

ครุภณัฑ์ 12,775,900                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,775,900                   

รายการระดบัที1่:  ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ ์ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 4,496,900                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น ต าบลสง

เปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 3,293,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการกายวภิาคศาสตร ์ต าบลสงเปลอืย 

อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 4,986,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 92,863,100                

การจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 92,863,100                

งบด าเนินงาน 11,969,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,847,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 994,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 657,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 341,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 27,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,030,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 247,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืการเกษตร 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 49,700                        

ค่าสาธารณูปโภค 3,122,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 69,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าน า้ประปา 0 438,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 34,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,579,800                    

งบลงทนุ 78,807,400                

ครุภณัฑ์ 7,767,400                    
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ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,767,400                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองสนามไฟฟ้าและศกัยไ์ฟฟ้าในแผ่นเกบ็ประจ ุ

ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 270,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองกฏการเหน่ียวน าของฟาราเดย ์ต าบลสงเปลอืย 

อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 137,600                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองกฎของโอหม์ ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 108,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืง

กาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืงานวศิวกรรมการผลติชดุสอบเทยีบมาตร

วทิยา ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืงานวศิวกรรมการผลติมาตรวทิยา (Small Tools

 ; แบบ Scale) ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 265,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการอนิเตอรเ์น็ตในสรรพสิง่และสมารท์

เทคโนโลย ี(Internet of Thing and Smart Technology ) ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการกสกิรรมอจัฉริยะ (Smart Farming 

Laboratory) ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรกลอตัโนมตัิช่วยงานผลติชิ้นส่วนหุ่นยนต ์

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 965,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวเิคราะหห์าปริมาณธาตุ แบบพกพา ต าบลสง

เปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 289,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการสะทอ้นของคลืน่อลัตรา้โซนิก ต าบลสง

เปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 191,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการนวตักรรมหุ่นยนตอ์จัฉริยะ ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืงานเชือ่ม พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 1,320,000                    

รายการระดบัที1่:  เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 150 มลิลเิมตร  

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 4 1,060,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,040,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,040,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนลาดยางแอลสฟลัติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่อง

การจราจรภายในมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์ งาน 1 4,840,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถ ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน งาน 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบน า้เพือ่การเกษตร ต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ์ งาน 1 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนผลติผกัไฮโดรโปรนิกสแ์ละผกัอนิทรีย ์ต าบลภูดนิ

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ งาน 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่:  อาคารโรงงาน ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบ่อรบัน า้ดบิและงานวางท่อ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ งาน 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารส านกังานอธกิารบดแีละบริหารสนิทรพัย ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 47,500,000                   

งบรายจ่ายอื่น 2,086,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยั 0 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) โครงการ 0 1,086,600                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 19,063,100                

การจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 19,063,100                

งบด าเนินงาน 6,805,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,068,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,177,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 310,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 384,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 146,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 82,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,749,900                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 202,500                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,737,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 158,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,579,700                    

งบลงทนุ 11,357,300                

ครุภณัฑ์ 11,357,300                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,357,300                   

รายการระดบัที1่: พดัลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 16 น้ิว  ต าบลสงเปลอืย

 อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 200 400,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้แลคเชอรป์ระจ าหอ้งบรรยาย อาคารฟ้าแดดสงยาง 

ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 275 275,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศระบบ VRF ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 600,000 

บทียูี ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ระบบ 2 3,864,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเพิม่ประสทิธภิาพระบบเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ตภายใน 

ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 1,295,500                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งศูนยป์ฏบิตัิการการตลาดดจิติอล  ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 1,110,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการทดสอบความรูพ้ื้นฐานทางดา้น

ภาษาองักฤษ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 4,412,200                    

งบรายจ่ายอื่น 899,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 0 299,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร 0 600,000                      

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,070,300                 

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,070,300                 

งบรายจ่ายอื่น 2,070,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 2,070,300                    

กระทรวงสาธารณสขุ 150,019,300               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 150,019,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 141,791,500              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 6,414,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 6,414,000                 

งบลงทนุ 6,414,000                 

ครุภณัฑ์ 6,414,000                    
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ครุภณัฑก์ารแพทย์ 6,414,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกศรี ต าบลอุ่มเม่า 

อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง 

อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุ

นารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบ่อ ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาไชย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาตาล ต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหว้ยยางดง ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโคกศรี ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบ่อ ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลมหาไชย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหว้ยยางดง ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมหาไชย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหว้ยยางดง ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

มหาไชย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บา้นบ่อ ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง

หา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหา

ไชย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกศรี ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด เครื่อง 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบ่อ ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาไชย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นโคกศรี ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นบ่อ ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลมหาไชย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นหว้ยยางดง ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโคกศรี ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบ่อ ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาไชย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาตาล ต าบลนาทนั อ าเภอค าม่วง จงัหวดั เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนแหลมทอง ต าบลโนนแหลมทอง 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสวา่ง ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหว้ยยางดง ต าบลโคกเครือ อ าเภอ

หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นโคกศรี ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบ่อ ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลมหาไชย ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหว้ยยางดง ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั เครื่อง 1 75,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 9,995,000                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 9,995,000                 

งบลงทนุ 9,995,000                 

ครุภณัฑ์ 9,995,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 9,995,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดความ

คมชดัสูงไม่นอ้ยกวา่ 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกฉิุนารายณ์

 ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 3,090,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 mA. 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ เครื่อง 1 1,240,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอ

กฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ช่วยชวีติทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายโดยใชก้ระบอกฉีด 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ เครื่อง 4 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 3 195,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดัสูง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบ

คมชดัสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชกฉิุนารายณ์ ต าบลบวัขาว อ าเภอ

กฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 1,500,000                    

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพสู่ความเป็นมอือาชพี 962,000                   

จดัการเรียนการสอนส าหรบัการผลติแพทยเ์พิม่เพือ่ชาวชนบท 962,000                   

งบลงทนุ 962,000                   

ครุภณัฑ์ 962,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 542,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นสอนฝึกตรวจต่อมลูกหมากและตรวจทวารหนกั ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 1 77,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผูใ้หญ่ ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ ตวั 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองฝึกตรวจการขยายของปากมดลูกก่อนคลอด 

ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 1 155,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจภายใน ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้คลนิิก

โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตวั 1 200,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องกลอ่งเสยีงเพือ่ช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ 

ชนิดวดีทีศัน ์(Video Laryngoscope ) ชนิดจอในตวั ศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษาช ัน้คลนิิกโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ เครื่อง 1 170,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02460000 จงัหวดักาฬสนิธุ ์

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาช ัน้

คลนิิกโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 124,420,500              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 124,420,500              

งบลงทนุ 124,420,500              

ครุภณัฑ์ 13,449,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,729,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลนามน 

ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนั 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น

 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลหนองกงุศรี ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอ

หนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนั 1 729,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 430,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 ปอนด ์โรงพยาบาลนา

คู ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 430,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,964,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิด

หิ้วถอื 2 หวัตรวจ โรงพยาบาลสามชยั ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลร่องค า ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดั เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลเขาวง ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดั เครื่อง 1 280,000                      

รายการระดบัที1่: ราวฝึกเดนิปรบัระดบัความสูงได ้โรงพยาบาลร่องค า 

ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน โรงพยาบาลหว้ยเมก็ ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั เครื่อง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลหว้ยเมก็ ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอ เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลหว้ยเมก็ ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั เครื่อง 5 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลหว้ยเมก็ ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลค าม่วง ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง

 จงัหวดักาฬสนิธุ์ ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลค าม่วง 

ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 310,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,470,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 400 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลหนองกงุศรี ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั เครื่อง 1 2,235,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 400 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลหว้ยผึ้ง ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 1 2,235,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 856,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลฆอ้งชยั 

ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลสามชยั 

ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชดุ 1 428,000                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,971,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,289,400                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองอบีุตร ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบงึ ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแกง้นคร ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นกงุเก่า ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นหนองหา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นคอ้พฒันา ต าบลเหลา่ออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบอน ต าบลล าหว้ยหลวั อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเสยีว ต าบลหวังวั อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าคนัโท 

ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลฆอ้งชยั 

ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลฆอ้งชยั 

ต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามชยั 

ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามชยั 

ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาคู 

ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาคู 

ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลดอนจาน 

ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลดอนจาน 

ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลร่องค า ต าบล

ร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลค าม่วง 

ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,210,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 82,777,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จ ต าบลสมเด็จ 

อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 41,883,500                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลฆอ้งชยั ต าบลฆอ้งชยั

พฒันา อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 8,513,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาคู ต าบลนาคู อ าเภอ

นาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 8,513,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นบอน 

ต าบลล าหว้ยหลวั อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหว้ยเตย 

ต าบลเวอ่ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นค าเหมอืด

แกว้ ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโนนแพง 

ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกดุคา้ว 

ต าบลกดุคา้ว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเสยีว 

ต าบลหวังวั อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นดงสมบูรณ์

 ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นสูงเนิน 

ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 2,983,400                    
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,905,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ

 288 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาคู ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,635,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ

 288 ตารางเมตร โรงพยาบาลดอนจาน ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน

 จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,635,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ

 288 ตารางเมตร โรงพยาบาลนามน ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดั หลงั 1 1,635,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,430,800                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 2,430,800                 

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,430,800                 

งบด าเนินงาน 2,430,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,430,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 94,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 86,400                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,797,000                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 5,797,000                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 5,797,000                 

งบลงทนุ 5,797,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,797,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,797,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอยางตลาด ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอหว้ยผึ้ง ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั)  เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอท่าคนัโท ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอหว้ยเมก็ ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ หลงั 1 1,159,400                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 15,306,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 15,306,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 15,306,000                

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 14,901,000                
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การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 14,901,000                

งบลงทนุ 508,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 508,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 508,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งพื้น คสล. และป้ายชือ่ส านกังาน  ส านกังาน

พระพทุธศาสนาจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 508,000                      

งบอดุหนุน 14,393,000                

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,393,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าบา้นค าใหญ่ ต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอรุณราษฎรบ์  ารุง ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัประชานิยม(ธ) ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าแพงศรี ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าวสุิทธธิรรมาราม ต าบลเหลา่กลาง อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสายทองหนองเมก็ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอโศกธรรมาราม ต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัจอมศรีปทุมทอง ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุออ้ ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าชยัมงคล ต าบลบงึวชิยั อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสระทองดอนดู่ ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขอนแก่น ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค าบอน ต าบลยางอุม้ อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสรา้งแกว้ ต าบลกงุเก่า อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าคนัโท ต าบลท่าคนัโท อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมณีนพรตัน ์ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับูรพาด่านแต ้ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัมงคล ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัประสทิธิ์ ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทวาประสทิธิ์ ต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าพฒันาราม ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนฟองแกว้ ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าค าตอ้น ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าพวงสุวรรณ ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพรา้วศรีส าราญ ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับูรพาวนาราม ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลางอดุมวารี ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยัวนาราม ต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองมะเกลอื ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 477,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับุญญวาสวนาราม ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริอมัพวนัวงัยาง ต าบลล าช ีอ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัล  าชศีรีวนาราม ต าบลล าช ีอ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงกระยอมอดุมคุณ ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัดงสวางใน ต าบลหว้ยโพธิ์ อ  าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชยัสุนทร ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมชัฌมิาวาส ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีแสงสวา่ง ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพวสุิทธาราม ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสงสวา่งจติ ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัท่าสามคัคี ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัรงัษชีชัวาลย ์ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอนิทรวหิาร ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัไสยทอง ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 66,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณวารี ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าอรุณธรรม ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีชมพู ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าทองประดษิฐ ์ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอดุมคงคานิมติ ต าบลภูแลน่ชา้ง อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวเิศษไชยศรี ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุปลาคา้ว ต าบลกดุปลาคา้ว อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณะและปฏสิงัขรณ์พระอาราม

หลวงวดักลาง ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ วดั 1 660,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 205,000                   

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 205,000                   

งบอดุหนุน 205,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 205,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัป่า

พทุธมงคล ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 205,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมไชยวารวทิยาเสริม ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี แห่ง 1 200,000                      

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 าจงัหวดักาฬสนิธุ ์ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ 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 าจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 13,828,500                

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 3,036,500                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 3,036,500                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 3,036,500                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,890,000                 

งบอดุหนุน 1,890,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,890,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 1500 1,890,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,146,500                 

งบอดุหนุน 1,146,500                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,146,500                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดักาฬสนิธุ์ ไร่ 600 1,146,500                    

การประปาส่วนภูมภิาค 10,792,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,792,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 10,792,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 10,792,000                

งบลงทนุ 10,792,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,792,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,792,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนถนีานนท ์ซอยอดุมสุข

 ขา้งไฟฟ้าสมเด็จ ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นดอนยูง หมู่ 17 (ทาง

ไปบา้นสะอาดไชยศร)ี ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 293,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นดงบ่อ หมู่ 10, 19 

ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโนนศิวไิล หมู่ 11 

ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 1,074,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นสุขสวสัดิ์ หมู่ 14 

ต าบลหลบุ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 4,558,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ชมุชนหลงัวดัหนองริวหนงั

 หมู่ 5 ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 279,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ สวนไดโนเสาร ์ต าบลนิคม 

อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 369,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ คุม้ดอกประดู่ ชมุชน หมู่ 

15  ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโนนพกิลุ หมู่ 7 ต าบล

สระพงัทอง อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 2,714,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 8 ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่

 อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 389,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นทุ่งสวา่ง หมู่ 13 

(หมู่บา้นนานาชาติเปรมปรีด)ี ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 530,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 402,418,100               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 91,460,200                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 91,460,200                

โครงการพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 85,904,000                

พฒันาคุณภาพการผลติและเพิม่มลูค่าผลผลติขา้วครบวงจร 85,904,000                

งบลงทนุ 85,904,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 85,904,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 42,904,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองค ารวงคุ บา้นหนองแข ้หมู่ 2 ต าบลดงมูล 

อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ 

ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ 

ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

  ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 4 1,210,400                    

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลธญัญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 2 602,600                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

  ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลทรายทอง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 2 602,600                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลนาขาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลกดุหวา้ อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 2 602,600                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      
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รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 4 1,205,200                    

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 4 1,205,200                    

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

     ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 2 602,600                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลส าราญ อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 7 2,109,100                    

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลหนองผอื อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลส าราญใต ้อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 3 903,900                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 4 1,205,200                    

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลสระพงัทอง อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลกดุปลาคา้ว อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 3 903,900                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 3 903,900                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลแจนแลน อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 2 602,600                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 2 602,600                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      
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รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 1 301,300                      

รายการระดบัที1่: ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้  

 ต าบลหลกัเหลีย่ม อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ บ่อ 3 903,900                      

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 23,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้ล  าหว้ยตอ บา้นแห่ ต าบลยอดแกง อ าเภอ

นามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 23,000,000                   

ค่าก่อสรา้งและจดัหาแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองไฮ บา้นหนองเขือ่ง ต าบลสามคัคี อ าเภอร่อง

ค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการพฒันาดา้นเกษตร 1,999,600                 

พฒันาอาหารเกษตรปลอดภยั 1,999,600                 

งบด าเนินงาน 1,999,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,999,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 17,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,978,650                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 28,650                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เกษตร

อนิทรีย ์เกษตรปลอดภยั และเกษตรแปรรูป วนั 5 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,050                         

โครงการพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 3,556,600                 

ยกระดบัผา้ไหมสู่อนุภูมภิาคลุ่มน า้โขง 735,000                   

งบด าเนินงาน 735,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 735,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 244,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 367,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 123,200                      

ยกระดบัการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดั 2,821,600                 

งบด าเนินงาน 2,821,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,821,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 157,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คณะ 1 1,732,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งวงดนตรีน าบรรเลง คณะ 1 20,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาเครื่องเสยีง เวท ีแสง ส ีเสยีง (ไลทแ์อนซาวด)์ วนั 5 350,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัการแสดงศิลปินพื้นบา้น คณะ 15 450,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัแสดง สาธติ รากวฒันธรรมของดบีา้นฉนั บูท 15 450,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัการประชาสมัพนัธ์ คร ัง้ 1 122,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัสถานที่ ประดบัตกแต่ง และอปุกรณ์ ครัง้ 1 40,000                        

รายการระดบัที2่: จดัพมิพห์นงัสอืวฒันธรรมชนเผ่ากลุม่รอ้ยแก่นสารสนิธุ์ เลม่ 1000 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 454,860                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 107,140                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 10,000                        

จงัหวดักาฬสนิธุ์ 310,957,900              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 310,957,900              

การพฒันาดา้นสงัคม 154,426,800              

โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ 132,097,400              
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งบลงทนุ 132,097,400              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 132,097,400                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 608,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ ล  าหว้ยนอ้ย บา้น

สมสนุก หมู่ที่ 8 ต าบลกดุสมิคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์สนัฝาย

สูง 2.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 12.00 เมตร แห่ง 1 608,000                      

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 104,139,400                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนจากแยกวดัป่า

สามคัคีธรรม  ถงึ โรงเรียนไทเทคอสิาน หมู่ที่ 1 ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคนั

โทขนาด  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.900 กโิลเมตร สายทาง 1 5,827,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นไคนุ่้น หมู่ที่ 11 

ต าบลไคนุ่้น ถงึบา้นหนองแสง หมู่ที่ 6 ต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.070 กโิลเมตร หนา 0.15 สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นหวัเมย หมู่

ที่ 7 ไปบา้นหนองขอนแก่นหมู่ที่ 8 ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 870.50 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,605,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายบา้นโนนกกกกิ หมู่ที่ 6 ต าบลดง

พยงุ ถงึบา้นโพนสวรรค ์ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ ์

กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.785 กโิลเมตร สายทาง 1 6,430,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นกดุตาใกล ้

พฒันา หมู่ที่ 7–บา้นนากดุสมิ หมู่ที่ 3 ต าบลสายนาวงั อ าเภอนาคู จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.002 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,370,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนสูง หมู่ที่ 7 

ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.20 เมตร สายทาง 1 1,732,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นม่วงนาด ีหมู่ที่ 5 

ต าบลโนนนาจาน  อ าเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ ์ กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง

 820.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.20 เมตร สายทาง 1 1,821,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายจากทางหลวงชนบท

 กส 2045 ถงึ  หนา้โรงเรียนปอแดงวทิยา  หมู่ที่ 1  ต าบลนาด ี อ าเภอยาง

ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.245 กโิลเมตร หนา  

0.15  เมตร  ไหลท่างลงลูกรงัขา้งละ  0.50  เมตร สายทาง 1 2,739,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนหวัชา้ง  หมู่ที่  

13  ต าบลนาเชอืก   ถงึทางไปเทศบาลต าบลเขาพระนอน (ฝัง่ซา้ย)   อ าเภอ

ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง  4.00  เมตร ระยะทาง 528.00 เมตร หนา สายทาง 1 1,160,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีต ถนนสายแยกจากถนนลาดยาง 

2416 -หมู่ที่ 1 บา้นนาเชอืกใต ้อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 3.00 

เมตร ระยะทาง 472.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 778,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายรอบบา้น  หมู่ที่ 3  

บา้นหนองแวงใต ้ ต าบลขมิ้น – หมู่ที่  5  บา้นหนองแวงเหนือ  ต าบลภูปอ 

 อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 515.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนองเบน -เชือ่ม

ต าบลบงึวชิยั หมู่ที่ 6 บา้นปลาเคา้นอ้ย ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร สายทาง 1 1,261,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนทอง หมู่ที่ 9 –

 บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 902.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ย สายทาง 1 1,970,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย  บา้นทุ่ง

สวา่ง  หมู่ที่  16  ต าบลล าพาน –ดอนฝ้าย  อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ เชือ่มต่อ

ถนนสาย  กส.1010 – บา้นดอนยานาง  หมู่ที่  1 ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอ

ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.125 กโิลเมตร สายทาง 1 8,227,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นท่าวดั  หมู่ที่ 5  ถงึ

 สุดเขตต าบลโนนสะอาด (บา้นหนองเสอื ต าบลเวอ่) อ าเภอหว้ยเมก็  

จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 4.50 เมตร ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร หนา 0.15 สายทาง 1 2,555,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 10 บริเวณรอบ

หนองโคกป่ากงุจากถนนลาดยางค าใหญ่-เชยีงยนืทศิเหนือ ถงึลาดยางค า

ใหญ่เชยีงยนืทศิใต ้ ต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 

4.00 เมตร ระยะทาง 767.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใชส้อยไม่ สายทาง 1 1,767,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนสวรรค ์ หมู่ที่ 2

 ถงึ สุดเขตต าบลโนนสะอาด อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 880.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ก่อสรา้งไม่นอ้ย สายทาง 1 1,918,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นดอนหวาย หมู่ที่ 9

 – บา้นสถีาน หมู่ที่ 10  ต าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย กวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 950.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัเฉลีย่ขา้งละ 0.50 สายทาง 1 2,720,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายขา้งโรงเรียนท่านา

จานวทิยา-ต าบลส าราญใต)้ บา้นท่าสะอาด หมู่ที่ 7 ต าบลค าสรา้งเที่ยง 

อ าเภอสามชยั  จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 870.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,350.00 ตารางเมตร สายทาง 1 2,360,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้นโป่งเชอืก

 หมู่ที่ 3 สายโป่งเชอืก– วดัป่าโป่งเชอืก ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง  5.00 เมตร ระยะทาง 460.00 เมตร  หนา  0.15  สายทาง 1 1,328,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นค าเชยีงยนื หมู่ที่ 3 

ไปวดัเวฬวุนั (ขา้งบา้นนายสมภาร  บทมาตร) ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.145 กโิลเมตร หนา 0.15  

เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,725.00  ตารางเมตร สายทาง 1 3,076,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (สายค าสรา้งเที่ยง-บา้น

พรเจริญ) ต าบลหนองชา้ง อ าเภอสามชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000.00 สายทาง 1 3,254,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน ลาดยางสายบา้นหนองแข ้หมู่ที่ 2 (สาย

หนองค ารวงคุ) บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 6 เขตเทศบาลต าบลดงมูลเชือ่มเขต

เทศบาลต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี  จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 4.00 

เมตร ระยะทาง 840.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 2,370,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางสายบา้นดงมูล หมู่ที่ 11 (วดัป่าพทุธ

ภูม)ิ – บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 14 ต าบลดงมูล  อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,900.00 ตารางเมตร สายทาง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาโก-หนองแสง 

บา้นนาโก หมู่ 1 ต าบลนาโก อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,793,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในทุ่งทานตะวนัสี

ทองหนองทงึ  หมู่ที่ 12 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์

กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.030 กโิลเมตร สายทาง 1 3,471,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวดัถ า้หลวง บา้น

หนองเมก็ หมู่ที่ 12 ต าบลเหลา่ไฮงาม อ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.230 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 6,150.00 ตารางเมตร สายทาง 1 3,846,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ ขา้มล าหว้ยทราย บา้น

โพนสวรรค ์หมู่ที่ 1 ต าบลนาจ าปา – บา้นโนนกกกกิ ต าบลดงพยงุ อ าเภอ

ดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (แบบไม่มทีาง แห่ง 1 3,016,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มล าหว้ยนอ้ย (ล า

หว้ยคลอง) บา้นโคกกวา้ง  หมู่ 7 ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ เชือ่มต่อบา้นดอนสวรรค ์หมู่ที่ 8 ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สายทาง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนศรีสวสัดิ์ 

หมู่ที่ 7 เชือ่ม บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 8  เชือ่มบา้นบะเอยีด หมู่ที่ 9 ต าบลนาบอน 

อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ กวา้ง 6.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร

 ระยะทาง 2.685 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 8,034,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลูกรงัพรอ้มบดอดั (เสน้ทางท่องเที่ยวแหลง่

ไมก้ลายเป็นหนิ) บา้นค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ถนนกวา้ง 8.00 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 3.550 กโิลเมตร หนา 0.25 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,926,000                    

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นค าบก หมู่ที่  8

 – หนองหญา้ปลอ้ง หมู่ที่  10  ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ กวา้ง 5.00  เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,000.00  ตารางเมตร สายทาง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนชาด หมู่ที่ 8  –

  บา้นดงค าพฒันา หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเด็จ  จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์กวา้ง  5.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หนา 0.15  เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 12,500  ตารางเมตร สายทาง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนหวัชา้ง  หมู่ที่  

13 ถงึทางไปเทศบาลต าบลเขาพระนอน (ฝัง่ขวา) ต าบลนาเชอืก อ าเภอยาง

ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง  5.00  เมตร ระยะทาง 382.00  เมตร  หนา 

0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,910.00 ตารางเมตร สายทาง 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาหนองดู่  บา้น

แดนสามคัคี หมู่ที่ 13  ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 950.00 เมตร สายทาง 1 2,216,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายดอนเจา้ปู่  บา้นโนน

สูง หมู่ที่ 7  ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 4.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร สายทาง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกอโุมงค-์โนนสูง 

 บา้นดงหมู หมู่ที่ 11  ต าบลคุม้เก่า อ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร สายทาง 1 1,168,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,115,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกกดุสองช ัน้ บา้นท่าไคร ้หมู่ที่  7  ต าบลบงึวชิยั 

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,145 แห่ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยค าววัเน่า บา้นโนนชาด  หมู่ที่ 8,12,15 

ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ  จงัหวดักาฬสนิธุ ์เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาด

แคลนน า้เพือ่ การเกษตร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ปริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,386 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองหวายเหนือ บา้นสถีาน หมู่ที่ 4 ต าบลดงลงิ  

อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ กวา้ง 70.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 3.00 เมตร หรือมปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 34,560 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,365,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,505,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนลาดยาง  โดยวธิปูีแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตทบั

ผวิลาดยางเดมิจาก บา้นสงัคมพฒันา หมู่ที่ 2 ต าบลหลกัเหลีย่ม เชือ่มต่อ

บา้นสามคัคี หมู่ที่ 13 ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 5.00

 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 7,410,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจร สายบา้นหนองหนิ – บา้นสวา่งศรี บา้น

หนองหนิ หมู่ 7 ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 

6.00 เมตร  ยาว 510.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ปรบัปรุงผวิจราจร

ไม่นอ้ยกวา่ 3,060.00 ตารางเมตร สายทาง 1 1,095,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,730,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้รูปตวัยู (U-Shape) คอนกรีตเสริม

เหลก็สายทางถนนธรรมทูต (ท ัง้สองขา้ง) หมู่ที่ 9,13 ต าบลร่องค า อ าเภอ

ร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ ์ขนาดทอ้งรางกวา้ง 0.40 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.80 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ยาว 1,705.00 เมตร สายทาง 1 5,744,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่ บา้นบงึ

 หมู่ที่ 10 ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 5,050,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่  บา้น

หนองหนิ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี  จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 4,936,000                    

พฒันาสงัคม ยกระดบัคุณภาพชวีติ และสรา้งสงัคมแหง่การเรียนรู ้ 12,329,400                

งบด าเนินงาน 12,329,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,329,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,055,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 160,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่พรอ้มเครื่องเสยีง 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 15,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหาร  อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 3,734,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,817,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,067,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 75,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 231,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 58,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,535,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 47,500                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 2,000,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 55,664,800                

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 46,140,000                

งบลงทนุ 46,140,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,140,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 44,681,000                   

รายการระดบัที1่: พฒันาระบบกระจายน า้ในแปลงเกษตรกรรม อ่างเกบ็น า้

หว้ยสงัเคียบ ต าบลมหาชยั อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ แห่ง 1 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้พานบา้นวงัยูง หมู่ที่ 5 

ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์   จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ความยาว 310.00 แห่ง 1 28,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ มข. 2527  บา้นกดุจกิ  ต าบลกดุจกิ  

อ าเภอท่าคนัโท  จงัหวดักาฬสนิธุ ์สนัฝายสูง 2.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.00 

เมตร กวา้ง 20.00 เมตร แห่ง 1 1,248,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้แบบ มข.2527 บา้นค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

 ต าบลนาบอน  อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงั

ขา้งสูง 3.00 เมตร กวา้ง 14.00 เมตร แห่ง 1 716,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้แบบ มข.2527 บา้นนาบอน หมู่ที่ 2 

ต าบลนาบอน  อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์สนัฝายสูง 1.50 เมตร ผนงั

ขา้งสูง 3.00 เมตร กวา้ง 14.00 เมตร แห่ง 1 716,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,459,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางน า้ลน้ผ่านคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นดอนยาง 

หมู่ 6 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 

360 ตารางเมตร และก่อสรา้งทางน า้ลน้ จ านวน 1 แห่ง แห่ง 1 1,459,000                    

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเดจ็พระเทพรตันร์าชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) จงัหวดักาฬสนิธุ์ 9,524,800                 

งบด าเนินงาน 9,524,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,524,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหาร  อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 9,500,000                    

การรกัษาความม ัน่คงและความสงบ 1,848,400                 

ส่งเสริมความม ัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 1,848,400                 

งบด าเนินงาน 1,848,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,848,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 772,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 9,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 9,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาหอ้งประชมุ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหาร  อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 656,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 156,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 21,082,300                
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ยกระดบัศกัยภาพผูป้ระกอบการ SME/Startup ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 2,200,000                 

งบด าเนินงาน 2,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 9,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,905,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประกวดออกแบบเพือ่พฒันาบรรจภุณัฑ์ 0 1,200,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 705,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 101,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 38,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 51,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 137,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาหน่วยงานภายนอก 0 137,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 2,900                         

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 0 34,900                        

ยกระดบัไหมและ OTOP สู่นครหมอ่นไหมกา้วไกลสู่สากล 17,707,300                

งบด าเนินงาน 15,207,300                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,207,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,944,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหาร  อาหารวา่ง  และเครื่องดื่ม และพธิี 0 89,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพธิเีปิด 0 38,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ - 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการ ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์

ชมุชนใหเ้กดินวตกรรม พรอ้มจดัแสดงนวตกรรมที่เกดิขึ้น พรอ้มเอกสาร - 0 4,613,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 455,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 325,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 112,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,829,500                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,829,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,097,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 9,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 6,866,200                    

งบลงทนุ 2,500,000                 

ครุภณัฑ์ 2,500,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 390,000                      

รายการระดบัที1่: หวัเตาแกส๊พรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 60 120,000                      

รายการระดบัที1่: ถงัแกส๊พรอ้มน า้ยาแกส๊ ถงั 60 270,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 2,110,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องพวงสาวไหม ฯ เครื่อง 60 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีเกลยีว 3 แกน มมีอเตอร์ เครื่อง 60 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแหลง่ท าใจไหมมาตรฐานพรอ้มวดัรอบ เครื่อง 60 270,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรมเยบ็ตรงเขม็เดยีว มอเตอร ์1/2 แรงมา้ ตวั 40 600,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรโพลง้อตุสาหกรรม  3  เสน้ ตวั 20 400,000                      
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พฒันาคุณภาพผลติภณัฑช์มุชนเพือ่เพิม่มลูค่าและช่องทางการตลาด 1,175,000                 

งบด าเนินงาน 1,175,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,175,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 48,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 913,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 26,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงสนิคา้และเจรจาธุรกจิ 0 360,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาคณะท างานฯ (เอกชน) 0 6,700                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหาร  อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 121,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งคณะท างานเอกชน ตรวจสอบกระบวนการผลติ 0 20,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ผา้

ไหมแพรวากาฬสนิธุแ์ละผลติภณัฑ ์และเจรจาธุรกจิการคา้เพือ่สรา้งการ

รบัรูภ้าพลกัษณ์สนิคา้ผา้ไหมแพรวากาฬสนิธุ ์ และผลติภณัฑ์ 0 360,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจดัท าเอกสารเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ - 0 15,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 168,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 66,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 88,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 13,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 41,100                        

การพฒันาดา้นเกษตร 31,996,100                

การพฒันาเกษตรปลอดภยัและอาหารปลอดภยั 19,544,100                

งบด าเนินงาน 15,044,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,044,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 203,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 842,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 70,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัปรบัอากาศ(ศึกษาดูงาน) 0 160,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 13,300                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประกวดออกแบบเพือ่พฒันาบรรจภุณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแรงงานรายวนัเพือ่ท  าความสะอาดบ่อ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่:  ค่าจา้งเหมาลูกจา้งช ัว่คราว 0 108,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 884,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 465,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 100,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเจา้หนา้ที่ 0 319,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,333,800                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,333,800                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 10,797,800                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 95,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 396,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 440,000                      

งบลงทนุ 4,500,000                 

ครุภณัฑ์ 4,500,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 4,500,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องสบัยอ่ยพชือาหารสตัว ์ เครื่อง 180 4,500,000                    

เพิม่ประสทิธภิาพพชืเศรษฐกจิหลกัและพชืทางเลอืก 12,452,000                

งบด าเนินงาน 12,452,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,452,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหท้างราชการ 0 101,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,632,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสัปรบัอากาศ(ศึกษาดูงาน) 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 6,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตโ์ดยสารในประเทศ 0 198,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที/่จดันิทรรศการ/จดัสถานที่ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจประเมนิแปลงตรวจสอบยาและ

สารเคมใีนเน้ือสตัวน์ า้และสนิคา้สตัวน์ า้ 0 66,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหาร  อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 42,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการพมิพแ์บบสอบถาม 100 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจวางแนวก่อสรา้ง 100 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 100 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจเอกสารพื้นฐานในการสมคัรและจดัท า

รายงานหลงัการตรวจประเมนิ 0 66,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดตามเงือ่นไขกรณีที่มขีอ้บกพร่อง 0 22,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาติดตามเกษตรกรเพิม่เติม หลงัการตรวจ 0 48,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะห์ 0 56,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาไถเตรียมแปลง 0 5,400                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปกัด า 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัวชัพชื 0 6,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็เกี่ยว 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงาน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย หนงัสอื เอกสารเผยแพร่ แผ่นพบั 0 260,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดับูทแสดงและจ าหน่ายขา้วและผลติภณัฑ์

 สนิคา้ OTOP/SME 0 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประกวดออกแบบเพือ่พฒันาบรรจภุณัฑ์ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าบรรจภุณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 554,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 123,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 31,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,800,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาโทรทศัน์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,261,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 192,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 50,000                        

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 45,939,500                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่การคา้  การลงทนุ  และการทอ่งเทีย่ว 34,639,000                
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งบลงทนุ 34,639,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,639,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายบวัขาว – นามน 3 เชือ่มสายพนัธุราษฎร์

บ  ารุง (รอบหนองบวัขาว) หมู่ที่ 9,13 ต าบลบวัขาว อ าเภอกฉิุนารายณ์ แห่ง 1 4,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,939,000                   

รายการระดบัที1่:  ซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัติกคอนกรีต

  และติดต ัง้เครื่องหมายจราจรถนนสาย  กส.ถ.  49 – 002  บา้นทุ่งสวา่ง  

หมู่ที่  16  -  บา้นดงเมอืง  หมู่ที่  10  ต าบลล าพาน   อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

 จงัหวดักาฬสนิธุ ์กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 6.233 กโิลเมตร สายทาง 1 14,939,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพทุธมณฑลจงัหวดักาฬสนิธุ ์ บริเวณ

สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  ต าบลกาฬสนิธุ ์ อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ แห่ง 1 15,000,000                   

ส่งเสริมอตัลกัษณ์และความเป็นไทย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 2,091,600                 

งบด าเนินงาน 2,091,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,091,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,554,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าสถานที่พรอ้มเครื่องเสยีง 0 46,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 114,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสั 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการแสดงศิลปะวฒันธรรมทอ้งถิน่ 0 72,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ สาธติ จ าหน่ายสนิคา้และ

บริการทางวฒันธรรม 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหาร  อาหารวา่ง  และเครื่องดื่ม และพธิี 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตน้ท์ วนั 0 192,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสาธติรากวฒันธรรมของดบีา้นฉนั 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 296,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 150,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 46,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่ารบัรองประเภทเครื่องดื่ม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 100,000                      

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วจงัหวดักาฬสนิธุ์ 9,208,900                 

งบด าเนินงาน 9,208,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,208,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,058,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 4,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัพมิพเ์อกสาร 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถปรบัอากาศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอาหาร  อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพธิกีร 0 10,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเกา้อี้ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตน้ท์ วนั 0 25,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจดัแสดงแสงสเีสยีงเลา่ขานต านานเมอืง

ฟ้าแดดสงยาง (เดอืนกมุภาพนัธ)์ 0 704,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจดังานมหกรรมของดเีมอืงกาฬสนิธุ ์

(เดอืนพฤษภาคม) 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจดังานประเพณีสรงน า้พระธาตุยาคู 

ประจ าปี (เดอืนพฤษภาคม) 0 550,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าใบสมคัร 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสนามแขง่ขนั 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑแ์ละสนิคา้ที่ระลกึกลุม่

เครื่องปัน้ดนิเผา ผา้พื้นเมอืงและหตัถกรรมจกัสานดว้ยนวตักรรมวสัดุ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแนวทางการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว 

เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มต่อการรองรบันกัท่องเที่ยว ไดอ้ยา่งเหมาะสม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,800,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 100,000                      


