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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 7,368,080,894            

จงัหวดัสกลนคร 7,368,080,894            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 564,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 360,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 360,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 360,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 360,000                   

งบอดุหนุน 360,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 360,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 22 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 43 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 35,111,900                

กองบญัชาการกองทพัไทย 35,111,900                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 35,111,900                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 35,111,900                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 8,515,700                 

งบลงทนุ 8,515,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,515,700                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,515,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนา

แกว้ จงัหวดัสกลนคร กม. 7.515 1,592,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนา

แกว้ จงัหวดัสกลนคร กม. 5.93 1,063,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนา

แกว้ จงัหวดัสกลนคร กม. 5.36 1,135,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนา

แกว้ จงัหวดัสกลนคร กม. 6.137 1,100,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนา

แกว้ จงัหวดัสกลนคร กม. 6.555 1,175,500                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนา

แกว้ จงัหวดัสกลนคร กม. 5.933 1,063,900                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนา

แกว้ จงัหวดัสกลนคร กม. 7.72 1,384,300                    

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

02470000 จงัหวดัสกลนคร
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02470000 จงัหวดัสกลนคร

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 26,596,200                

งบลงทนุ 26,596,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,596,200                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 26,596,200                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 867,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้  ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 691,500                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 5,432,900                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,293,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 4,296,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 3,387,300                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,141,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดั แห่ง 1 4,274,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดั แห่ง 1 1,796,400                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั แห่ง 1 3,414,600                    

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 24,600                     

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 24,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 24,600                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 24,600                     

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 24,600                     

งบลงทนุ 24,600                     

ครุภณัฑ์ 24,600                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 11,600                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างานระดบั 3-6 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 3,200                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ประชมุ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร ตวั 7 8,400                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 4,691,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 4,511,300                 

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                      
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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                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,945,100                 

โครงการพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลดความเหลือ่มล า้ทางสงัคม 3,945,100                 

พฒันาคุณภาพชวีติและจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส 1,475,000                 

งบลงทนุ 1,475,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,475,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,475,000                    

รายการระดบัที1่: อารยสถาปตัยเ์พือ่คนพกิารและผูสู้งอาย ุวดัหนองบวัสรา้ง

   ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,475,000                    

พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน 2,470,100                 

งบด าเนินงาน 2,470,100                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,470,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการสรา้งอาชพีผูม้รีายได ้

นอ้ยและยากจนตามวถิคีวามพอเพยีง 0 1,291,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการนวตักรรมการพฒันา

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมสู่การสรา้งรายไดข้องผูสู้งอายุ 0 1,178,900                    

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 132,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 132,000                   

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 132,000                   

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 132,000                   

งบลงทนุ 132,000                   

ครุภณัฑ์ 132,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเองล าน า้อูน จงัหวดัสกลนคร  ต าบลหนองปลงิ 

อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  นิคมสรา้งตนเองล าน า้

อูน จงัหวดัสกลนคร  ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 48,300                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 48,300                     

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 48,300                     

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 48,300                     

งบลงทนุ 48,300                     

ครุภณัฑ์ 48,300                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 29,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั บา้นพกั

เด็กและครอบครวัจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 19,300                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,118,499,300            

กรมชลประทาน 1,037,894,200            

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 291,821,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 91,894,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 35,785,000                

งบลงทนุ 35,785,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,785,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยวงัถ า้ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็กกัและระบายน า้บงึแต ้

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดั รายการ 0 8,500,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 15,285,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้โคกภูใหม่ 2 (พรด.) ต าบล

โคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 380,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบอ่างเกบ็น า้หนอง

แบน (พรด.) ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร รายการ 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบสาย RMC อ่าง

เกบ็น า้หว้ยโท-ยาง (พรด.) ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดั รายการ 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้ประตูส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยตาลโกน 

(พรด.) ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 822,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้เครือเขาปอก (พรด.) ต าบล

เต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 470,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยแหน่ง (พรด.) ต าบล

กกปลาซวิ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท านบดนิอ่างเกบ็น า้หว้ยหอย (พรด.)    ต าบล

หว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 410,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลองสายใหญ่ฝัง่ขวา กม. 0+000 - 

กม. 4+100 อ่างเกบ็น า้หว้ยนกเคา้ (พรด.) ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญ

ศิลป์ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 625,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบอ่างเกบ็น า้หว้ยวงั

ถ า้ (พรด.) ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยเดยีก (พรด.) ต าบล

หว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 830,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบอ่างหว้ยแบ่ง 

(พรด.) ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลองสายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม. 0+000 - 

กม. 6+150 อ่างเกบ็น า้หว้ยค าบากนอ้ย (พรด.) ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 573,000                      
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้พระต าหนกัสกลนคร (พรด.) ต าบล

หว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 550,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบอ่างเกบ็น า้หว้ยน า้

หยาด (พรด.) ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร รายการ 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบอ่างหว้ยคอ้ 

(พรด.) ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 580,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบอ่างเกบ็น า้หว้ยผึ้ง 

(พรด.) ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารระบายน า้ลน้ อ่างเกบ็น า้

หนองแปน 2  (พรด.) ต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 530,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบอ่างเกบ็น า้กดุเต่า 

(พรด.) ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 455,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิชะแนนใหญ่ 

(พรด.) ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบอ่างหว้ยทราย 

(พรด.) ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 620,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัสกลนคร ต าบลหว้ยยาง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 3,000,000                    

การสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 56,109,000                

งบลงทนุ 56,109,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,109,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 56,109,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาพื้นที่แปลงสาธติของกจิกรรมภายในศูนย ์1,700

 ไร่ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 3,859,000                    

รายการระดบัที1่: การติดตามศึกษาตวัชี้วดัของศูนย ์ภูพานในดา้นต่างๆ (ดนิ

 ป่าไม ้พชื น า้) ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานฯ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมและสนบัสนุนกจิกรรมต่อเน่ืองกลุม่ผูใ้ชน้ า้อ่างเกบ็

น า้ ชลประทาน จ านวน 14 แห่ง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว

พระราชด าริศูนยเ์รียนรู ้ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมกจิกรรมต่อเน่ืองศูนยเ์รียนรูเ้ฉลมิพระกยีรติ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกมุารีต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมอาชพีการเกษตร ศูนยศึ์กษาการพฒันาภู

พานฯ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการสาธติการจดัการฟารม์ปศุสตัว ์ศูนยศึ์กษาการ

พฒันาภูพานฯ  ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: งานเพาะช ากลา้ไมด้อกไมป้ระดบั ศูนยศึ์กษาการพฒันาภู

พานฯ  ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพชมุชนตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานฯ  ต าบลหว้ยยาง

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 300,000                      
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รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ศกัยภาพสวนไมม้่วงเฉลมิพระเกยีรติ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารีในพื้นที่ศูนยศึ์กษาการ

พฒันาภูพานฯ  ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ด าเนินการแปลงสาธติเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยศึ์กษาการ

พฒันาภูพานฯ  ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติการเกษตรสนบัสนุน

แปลงใหญ่ อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิตาด อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางศึกษาสตัวป่์าและกรงนกหายากเขต

เทอืกเขาภูพานตามแนวพระราชด าริ ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานฯ  ต าบล

หว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: บูรณะรัว้กนัเขตในพื้นที่ป่าเขตศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพาน

ฯ  ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งถนนลาดยางเขา้ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานฯ

 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสน้ทางประวตัิศาสตร ์ตามรอยพ่อ ศูนยศึ์กษา

การพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเสน้ทางท่องเที่ยวเชงินิเวศน ์และการเกษตร

 ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ศาลาพกัผ่อนหยอ่นใจนกัท่องเที่ยว 10 แห่ง ศูนยศึ์กษา

การพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารแปรรูปเห็ดเพือ่สุขภาพและหอ้งควบคุมปรบัอณุภูมิ

 - คุณภาพ  ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบ่อดนิ ภายในกจิกรรมประมง  ต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 6,000,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 199,927,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 199,927,000              

งบลงทนุ 199,927,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 199,927,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 199,927,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนสนัเขือ่นน า้อูน โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ระยะทาง 3.300 รายการ 0 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลอง RMC อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั

สกลนคร ระยะทาง 6.800 กม. รายการ 0 23,787,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเขา้ที่ท  าการฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 2 

ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ระยะทาง 3.000 กม. รายการ 0 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้ อ่างเกบ็น า้หว้ยทราย

ตอนบน1 ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ระยะทาง รายการ 0 9,450,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้ L-3R  เพือ่สนบัสนุนพื้นที่

เกษตรแปลงใหญ่ ต าบลชา้งมิง่ ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั

สกลนคร  ระยะทาง 2.500 กม. รายการ 0 5,254,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้ L-1L-1L ฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 2 ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร  ระยะทาง 3.400 รายการ 0 7,140,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้ L-1L เพือ่สนบัสนุนพื้นที่

เกษตรแปลงใหญ่ ต าบลไฮหยอ่ง ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั

สกลนคร  ระยะทาง 1.971 กม. รายการ 0 4,142,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้ L-1L-2L เพือ่สนบัสนุน

พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ต าบลไฮหยอ่ง ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั

สกลนคร  ระยะทาง 7.400 กม. รายการ 0 14,893,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้ L-2L-1R เพือ่สนบัสนุน

พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ต าบลไฮหยอ่ง ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั

สกลนคร  ระยะทาง 2.880 กม. รายการ 0 6,052,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนบนคนัคลองส่งน า้ L-1R เพือ่สนบัสนุนพื้นที่

เกษตรแปลงใหญ่ ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน,ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม 

จงัหวดัสกลนคร  ระยะทาง 6.624 กม. รายการ 0 13,405,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลอง R-16L-1L ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร

 จงัหวดัสกลนคร   ระยะทาง 0.363 กม. รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลอง R-15L ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร   ระยะทาง 3.700 กม. รายการ 0 9,750,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลอง R-16L-2R ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร  ระยะทาง 3.450 กม. รายการ 0 9,100,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคลองสายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้หว้ยทราย

สวา่ง ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร  ระยะทาง รายการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเขา้อ่างเกบ็น า้หว้ยกา้นเหลอืง ต าบลท่าศิลา 

อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร  ระยะทาง 1.300 กม. รายการ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองสายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างเกบ็น า้หว้ย

กา้นเหลอืง  ต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร  ระยะทาง 4.300 รายการ 0 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลอง R-16L-2R ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ระยะทาง 1.970 กม. รายการ 0 10,041,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ LMC ฝ่ายส่งน า้

และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลพรรณนา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร  

ระยะทาง 3.300 กม. รายการ 0 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคนัคลอง R-14L ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร ระยะทาง 1.300 กม. รายการ 0 6,733,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ LMC  ฝ่ายส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลพรรณนา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 

 ระยะทาง 2.100 กม. รายการ 0 6,300,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้ R-7L ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 5 

ต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร  ระยะทาง 1.182 กม. รายการ 0 5,170,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้ R-11L ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 5 

ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร  ระยะทาง 1.147 กม. รายการ 0 5,010,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนบนคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ LMC กม.

22+800 -กม.23+900ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 ต าบลพรรณนา อ าเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร  ระยะทาง 1.100 กม. รายการ 0 3,300,000                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 431,380,100              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 119,311,300              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 119,311,300              

งบลงทนุ 119,311,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 119,311,300                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 119,311,300                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้องกนัการกดัเซาะริมตลิง่คนัคลองระบาย 

D1-9R กม. 9+000 - 9+155 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้คลอง L-1L-1L  จ านวน 2 แห่ง 

ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 2 อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 2,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารบงัคบัน า้ในคลองส่งน า้ จ านวน 5 แห่ง 

ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 5 ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ยระยะที่ 1 ประตูน า้

หว้ยปลาหาง ต าบลม่วงไข ่อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 25,250,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หนองไผ่ 2 อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 26,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.คลอง LMC, RMC  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 31,535,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลอง LMC และคลองซอย ฝ่าย

ส่งน า้ฯที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาด ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั รายการ 1 875,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ชวา กม.

1+500-4+740 ฝ่ายส่งน า้ฯ ที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน 

ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 5  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม รายการ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกคลองส่งน า้สายใหญ่ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 6  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุง

รกัษที่ 7  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลนิคมน า้อูน อ าเภอ

นิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหวังานและอาคารอืน่  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 2,617,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องสูบน า้ จ านวน 5 .สถานี 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดั รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้คลอง L-1R เพือ่สนบัสนุนเกษตร

แปลงใหญ่ ต.แร่ และ ต.ชา้งมิง่ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 2  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารน า้ตก ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั รายการ 1 785,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกคลองส่งน า้สายซอยและแยกซอยฝัง่

ขวา จ านวน 6 สาย ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน 

ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกคลองส่งน า้สายใหญ่สายซอยและสาย

แยกซอย ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 5  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลวงั

ยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกคลองส่งน า้สายซอยและสายแยกซอย

 ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 6  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลขมิ้น อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า .สถานีสูบน า้นิคมน า้

อูน จ านวน 2 เครื่อง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลนิคมน า้

อูน อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกคลองส่งน า้สายใหญ่สายซอยและแยก

ซอย ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 2  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ 

อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นระบาย ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่

 1-7  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม รายการ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ฝ่าย

ส่งน า้ฯที่ 4  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายเขต โครงการ

ชลประทานสกลนคร ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องสูบน า้ โครงการหว้ยตาดโตน  โครงการ

ชลประทานสกลนคร ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 600,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้และอาคารประกอบฝายหว้ยปลา

หาง  โครงการชลประทานสกลนคร ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาอ่างเกบ็น า้หว้ยค า  

โครงการชลประทานสกลนคร ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั รายการ 1 978,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบส่งน า้พรอ้มอาคารประกอบอ่างเกบ็น า้

บา้นสรา้งแกว้  โครงการชลประทานสกลนคร ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท านบดนิพรอ้มอาคารประกอบอ่างเกบ็น า้

หว้ยแข ้ โครงการชลประทานสกลนคร ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าขดุลอกอ่างเกบ็น า้ ด าเนินการเอง รายการ 1 10,500,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้หว้ยวงัถ า้ 

ระยะ 2 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการชลประทานสกลนคร ต าบล

ไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้ภูไมร้วก 

ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ด าเนินการเอง อ่างเกบ็น า้หว้ยค า

ผกัหนาม ระยะ 2  โครงการชลประทานสกลนคร ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอ

บา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง รายการ 1 16,000,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง คลองระบาย 

D1  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดั รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยเรือขดุด าเนินการเอง ล  าน า้ก า่ ปตร.

บา้นหนองบงึ  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้ก า่ ต าบลด่านม่วงค า 

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุด าเนินการเอง อ่างบา้นกลาง 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดั รายการ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้จา้งเหมา อ่างเกบ็น า้หว้ยทราย

ตอนบน 1 ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบล

พงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 1,500,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 199,000,000              

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 115,000,000              

งบลงทนุ 115,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 115,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 115,000,000                 

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

รายการระดบัที2่: ฝายหว้ยอโีดก ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดั รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า รายการ 0 80,000,000                   
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รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นด่านม่วง

ค า ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที2่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นลาดคอ้ 

ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 40,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 84,000,000                

งบลงทนุ 84,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,000,000                   

ค่าที่ดนิ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 35,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 49,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานคนัก ัน้น า้และอาคารประกอบพรอ้มขดุลอก    

โครงการประตูระบายน า้บา้นก่อพรอ้มระบบส่งน า้    ต าบลหนองสนม 

อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 0 49,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 113,068,800              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 113,068,800              

งบลงทนุ 113,068,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,068,800                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 113,068,800                 

รายการระดบัที1่: คลองผนัน า้ร่องชา้งเผอืก-หว้ยยาง และอาคารประกอบ 

โครงการประตูระบายน า้ล  าน า้พงุ-น า้ก า่อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบล

ตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร 0 36,922,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา คลองผนัน า้ร่องชา้งเผอืก-หว้ยยาง

 และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน า้ล  าน า้พงุ-น า้ก า่อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร 0 646,100                      

รายการระดบัที1่: คลองผนัน า้หว้ยยาง-ล าน า้ก า่ และอาคารประกอบ 

โครงการประตูระบายน า้ล  าน า้พงุ-น า้ก า่อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบล

เหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร 0 75,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 295,600,000              

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการน า้เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 295,600,000              

จดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 195,600,000              

งบลงทนุ 195,600,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 195,600,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 195,600,000                 

รายการระดบัที1่: ท านบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ13.58 ลา้น 

ลบ.ม. โครงการอ่างเกบ็น า้หว้ยบา้นพุ่มอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดั รายการ 0 59,600,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหว้ยยาม (ยาไมโ้คก) ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว 

จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นโพนนอ้ย 

ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งน า้บา้นหนองใส 

ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิบงึคนั-บงึสะพาน  อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดั รายการ 0 30,000,000                   

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 
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ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพนงัก ัน้น า้และอาคารประกอบล าน า้ก า่ ปตร.บา้น

หนองบงึ ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 60,000,000                   

รายการระดบัที1่: River Outlet อ่างเกบ็น า้หว้ยนาอ่าง ต าบลนาตาล อ าเภอ

เต่างอย จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: River Outlet อ่างเกบ็น า้หว้ยหนิตาด ต าบลนาตาล อ าเภอ

เต่างอย จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: River Outlet อ่างเกบ็น า้หว้ยด่านบ่วง ต าบลดงมะไฟ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 19,093,100                

การจดัการน า้ชลประทาน 19,093,100                

การจดัการงานชลประทาน 19,093,100                

งบลงทนุ 19,093,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,093,100                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,058,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,058,100                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

สกลนคร ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 1,058,100                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 17,035,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 15,615,000                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 6,850,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการชลประทาน

สกลนคร ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ที่ขาดอตัราก าลงั 

ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 1,165,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน 

ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานสกลนคร ต าบล

หว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั รายการ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,420,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในคลองส่งน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืในอ่างเกบ็น า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาน า้อูน ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หนองไผ่ 2 อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ .โครงการชลประทานสกลนคร ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดน รายการ 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชือ่างเกบ็น า้หว้ยโท - ยาง อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ .โครงการชลประทานสกลนคร ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอ

โคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร รายการ 0 300,000                      
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กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 869,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 869,000                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 869,000                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 869,000                   

งบลงทนุ 869,000                   

ครุภณัฑ์ 869,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 12,183,300                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,183,300                

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 12,183,300                

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 12,183,300                

งบลงทนุ 12,183,300                

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

450 ลติรต่อนาท ีต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 19,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,164,300                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 12,164,300                   

รายการระดบัที1่: ก าจดัวชัพชืหนองหาร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตนั 85000 2,465,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกดว้ยเครื่องจกัร หนองหาร ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ลูกบาศกเ์มตร 120800 4,348,800                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกดว้ยเรือขดุ หนองหาร ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ลูกบาศกเ์มตร 174000 5,350,500                    

กรมปศุสตัว ์ 2,513,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 140,000                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 140,000                   

การพฒันาการผลติปศุสตัว ์ 140,000                   

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเกษตรกรจดัท าระบบ Biogas ในฟารม์โค 

กระบอื จงัหวดัสกลนคร ฟารม์ 2 140,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,975,400                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 1,975,400                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 1,019,400                 

งบลงทนุ 1,019,400                 

ครุภณัฑ์ 1,019,400                    
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร คนั 1 848,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 162,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 4,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและผ่าตดั ชนิดสแตนเลส ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 940,000                   

งบลงทนุ 940,000                   

ครุภณัฑ์ 940,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 940,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเกลีย่หญา้แบบสะบดัผึ่ง ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืง

สกลนคร  จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องจกัรผลติอาหารสตัว ์ส าหรบัผลติอาหารผสม

ทเีอม็อาร ์ขนาด 7 ลูกบาศกเ์มตร ต าบลพงัขวา้ง  อ าเภอเมอืงสกลนคร  เครื่อง 1 750,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 16,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 398,000                   

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 398,000                   

สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 398,000                   

งบลงทนุ 398,000                   

ครุภณัฑ์ 398,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 398,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 25 

แรงมา้ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร คนั 1 398,000                      

กรมพฒันาทีด่นิ 53,094,000                

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,000,000                 
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โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 1,000,000                 

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัสกลนคร ไร่ 1100 1,000,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 11,175,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 11,175,000                

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ 2,600,000                 

งบลงทนุ 2,600,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,600,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้และปลูกไมย้นืตน้เศรษฐกจิ

บนคนันา จงัหวดัสกลนคร ไร่ 300 600,000                      

รายการระดบัที1่: การควบคุมระดบัน า้ใตด้นิเค็ม ท ัง้บนผวิดนิและใตผ้วิดนิ 

จงัหวดัสกลนคร ไร่ 400 2,000,000                    

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 8,320,000                 

งบลงทนุ 8,320,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,320,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,320,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัสกลนคร กลา้ 2000000 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัสกลนคร กลา้ 1000000 1,020,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 4600 4,000,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 255,000                   

งบลงทนุ 255,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 255,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 255,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัสกลนคร ไร่ 150 255,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,750,000                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,750,000                 

ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,750,000                 

งบลงทนุ 1,750,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,750,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 120,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางและซอ่มแซมเสน้ทางล าเลยีง จงัหวดัสกลนคร กม. 3 120,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,630,000                    

รายการระดบัที1่: จดัระบบอนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ 

จงัหวดัสกลนคร ไร่ 2000 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกบ่อดกัตะกอน จงัหวดัสกลนคร แห่ง 2 30,000                        

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 39,169,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 35,600,000                

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 35,600,000                



15 / 178

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

งบลงทนุ 35,600,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,600,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 35,600,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร บ่อ 50 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนแพง อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร บ่อ 71 1,263,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบะหวา้ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร บ่อ 19 338,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร บ่อ 70 1,246,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร บ่อ 34 605,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร บ่อ 18 320,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวา่ง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชงิชมุ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร บ่อ 15 267,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธาตุทอง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 15 267,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทรายมูล อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพนสูง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงหมอ้ทองใต ้อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร บ่อ 50 890,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร บ่อ 75 1,335,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยหลวั อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 8 142,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโพธิ์ไพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงสอื อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 77 1,370,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกดุเรือค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 20 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขวัก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร บ่อ 23 409,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร บ่อ 12 213,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร บ่อ 24 427,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร บ่อ 22 391,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร บ่อ 11 195,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสุวรรณคาม อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร บ่อ 10 178,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร บ่อ 3 53,400                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 3,569,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 3,569,000                 

งบลงทนุ 3,569,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,569,000                    
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ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,569,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยดนิแดง บา้นโนนอดุม หมู่ 2,16 

ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 2,017,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองหลม่ บา้นหนองแวงนอ้ย หมู่ 8 ต าบลนาซอ

 อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,552,000                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 714,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 714,800                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 714,800                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 714,800                   

งบลงทนุ 714,800                   

ครุภณัฑ์ 64,800                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 64,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

อากาศอ านวย ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานเกษตรอ าเภอ

เมอืงสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 650,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอพงัโคน ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอวาริชภูมิ

 ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 150,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,851,200                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 651,600                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 651,600                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 651,600                   

งบอดุหนุน 651,600                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 651,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรกสุุมาลย ์จ ากดั ต าบล

กสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ในการจดัหารถโฟลค์ลฟิทพ์รอ้ม

บุง้กีย๋กเท ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 ตนั คนั 1 651,600                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,429,500                 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,429,500                 

พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1,429,500                 

งบอดุหนุน 1,429,500                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 271,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนปรบัปรุงอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 2 271,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,158,200                    

รายการระดบัที1่:  เงนิอดุหนุนสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จ ากดั ต าบล

พงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้น แห่ง 1 358,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนก่อสรา้งอาคารกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน

โครงการในพื้นที่ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 2 800,000                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 1,770,100                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 1,770,100                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,748,100                 

งบลงทนุ 1,748,100                 

ครุภณัฑ์ 1,748,100                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,696,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร คนั 2 1,696,000                    

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 52,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด (เสน้ทแยงมมุ) 150 

น้ิว ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร จอ 1 21,800                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 22,000                     

งบลงทนุ 22,000                     

ครุภณัฑ์ 22,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 22,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 937,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 937,000                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 937,000                   

บริหารจดัการ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสกลนคร

 ต าบลธาตุเชงิชมุ  อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร คนั 1 814,000                      

จดัทีด่นิ 123,000                   

งบลงทนุ 123,000                   

ครุภณัฑ์ 123,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 123,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 3,800                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสกลนคร  ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัสกลนคร  

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั เครื่อง 3 17,400                        

กรมการขา้ว 1,905,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,905,000                 

การวจิยัและพฒันาขา้ว 1,905,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั 1,905,000                 

งบลงทนุ 1,905,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,905,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,905,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็   ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,905,000                    

กรมหมอ่นไหม 4,537,400                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,537,400                 

โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 4,537,400                 

ยกระดบัผา้ไหมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสู่สากล 4,537,400                 

งบลงทนุ 300,000                   

ครุภณัฑ์ 300,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจกัรส าหรบัการกรอเสน้ไหม ต าบลหว้ยยาง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 3 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตีเกลยีวเสน้ไหม ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 4 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบตีเกลยีวเสน้ไหม ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 3 90,000                        

งบรายจ่ายอื่น 4,237,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผา้ไหมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รายการ 0 4,237,400                    

กระทรวงคมนำคม 2,083,500,200            

กรมการขนส่งทางบก 14,117,400                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,575,800                

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 12,575,800                

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 12,575,800                

งบลงทนุ 12,575,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,575,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,575,800                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 9,383,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัสกลนคร สาขาอ าเภอ

สวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,316,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัสกลนคร สาขาอ าเภอพงั

โคน ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,876,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,541,600                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,541,600                 

งบลงทนุ 1,541,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,541,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,541,600                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,541,600                    

กรมทางหลวง 1,183,905,500            

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 608,994,400              

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 42,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 42,000,000                

งบลงทนุ 42,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 241 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสกลนคร จ. กม. 1.26 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สวา่งแดนดนิ-สูงเนิน จ. กม. 2.5 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 510,395,400              

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 6,960,400                 

งบรายจ่ายอื่น 6,960,400                 

รายการระดบัที1่: การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการทางเลีย่งเมอืง

สกลนคร (ดา้นทศิตะวนัออก) โครงการ 1 6,960,400                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง 75,220,000                

งบลงทนุ 75,220,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,220,000                   

ค่าที่ดนิ 75,220,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิในเขตการก่อสรา้งทางหลวง ส านกังานทางหลวงที่ 3 จ.สกลนคร สายทาง 2 75,220,000                   

เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2) 428,215,000              

งบลงทนุ 428,215,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 428,215,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 428,215,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.หนองหาน - อ.พงัโคน จ.สกลนคร กม. 18.5 239,200,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.หนองหาน - อ.พงัโคน ตอน 1 จ.สกลนคร กม. 18.5 121,405,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.หนองหาน - อ.พงัโคน ตอน 2 จ.สกลนคร กม. 16.182 117,795,000                 

รายการระดบัที1่: สายสกลนคร - นครพนม จ.สกลนคร จ.นครพนม กม. 16.436 189,015,000                 

รายการระดบัที2่: สายสกลนคร - นครพนม ตอน 1 จ.สกลนคร กม. 16.436 77,674,000                   

รายการระดบัที2่: สายสกลนคร - นครพนม ตอน 2 จ.สกลนคร จ. กม. 17.524 111,341,000                 

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 56,599,000                
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ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 12,000,000                

งบลงทนุ 12,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก จ. แห่ง 1 12,000,000                   

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน นานอ้ย - อากาศ

อ านวย จ.สกลนคร แห่ง 1 20,000,000                   

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายน า้ 24,599,000                

งบลงทนุ 24,599,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,599,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 24,599,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2229 ตอน กดุเรือค า - บา้นม่วง 

จ.สกลนคร แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2132 ตอน ท่าแร่ - นาเพยีง จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกส ี- หนองแวง จ. แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน สวา่งแดนดนิ - โคกสี

 จ.สกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บา้นผาสุก - วาริชภูม ิ

ตอน 1 จ.สกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บา้นผาสุก - วาริชภูม ิ

ตอน 2 จ.สกลนคร แห่ง 1 2,600,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 553,302,100              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 25,729,500                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 25,729,500                

งบลงทนุ 25,729,500                

ครุภณัฑ์ 2,600,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัความเรียบของผวิทางชนิดรถเขน็ (Walking 

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

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,129,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,729,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัช านาญการและช านาญ

การพเิศษ (ระดบั 7-8)  ส านกังานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร หลงั 1 1,539,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัระดบัปฏบิตัิการและช านาญ

การ (ระดบั 3 - 6)  หมวดทางหลวงหว้ยผึ้ง  แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จ. หลงั 1 1,190,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน  ส านกังานทางหลวงที่ 3 

(สกลนคร) จ.สกลนคร หลงั 1 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงสรา้งคอ้  แขวงทาง

หลวงสกลนครที่ 1 จ.สกลนคร หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 501,164,700              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 499,114,700              
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งบลงทนุ 499,114,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 499,114,700                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 499,114,700                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 กม. 641 43,410,000                   

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 กม. 591 40,520,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2330 ตอน สรา้งคอ้ - หว้ยหวด ตอน

 1 จ.สกลนคร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2330 ตอน สรา้งคอ้ - หว้ยหวด ตอน

 2 จ.สกลนคร แห่ง 1 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน ท่าหว้ยหลวั - กดุเรือค า แห่ง 1 20,400,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ - สรา้งคอ้ - 

สกลนคร จ.สกลนคร แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน ท่าแร่ - โชคอ านวย จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ตอน 2 จ. แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง 

ตอน 1 จ.สกลนคร แห่ง 1 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน เจริญศิลป์ - นาบวั ตอน 

2 จ.สกลนคร แห่ง 1 15,900,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน สนามชยั - เจริญศิลป์ 

และ ทางหลวงหมายเลข 2379 ตอน เจริญศิลป์ - กดุนาขาม จ.สกลนคร แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอน วานรนิวาส - บา้นเซอืม แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2308 ตอน บา้นขาม - บา้นเซอืม ตอน

 1 จ.สกลนคร แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกส ี- หนองแวง จ. แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บา้นยา - สวา่งแดนดนิ และ

 ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน สวา่งแดนดนิ - โคกส ีจ.สกลนคร แห่ง 1 16,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ตอน 1 จ. แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน วาริชภูม ิ- พงัโคน จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2280 

(รวมแยก 2379) ตอน สนามชยั - เจริญศิลป์ จ.สกลนคร แห่ง 1 14,283,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 213 

ตอน สรา้งคอ้ - สกลนคร จ.สกลนคร แห่ง 1 45,269,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน

 สูงเนิน - ท่าแร่ จ.สกลนคร แห่ง 1 22,934,500                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 222 

ตอน เดื่อศรีคนัไชย - หนองแวง จ.สกลนคร แห่ง 1 22,191,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 241 

ตอน ทางเลีย่งเมอืงสกลนคร ตอน 1 จ.สกลนคร แห่ง 1 14,354,700                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 241 

ตอน ทางเลีย่งเมอืงสกลนคร ตอน 2 จ.สกลนคร แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน

 ท่าแร่ - โชคอ านวย จ.สกลนคร แห่ง 1 12,974,500                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2347 

ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร จ.สกลนคร แห่ง 1 35,758,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 2308 

ตอน บา้นขาม - บา้นเซอืม จ.สกลนคร แห่ง 1 19,270,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง(ภยัพบิตั)ิ ทางหลวงหมายเลข 222 

ตอน พงัโคน - เดื่อศรีคนัไชย จ.สกลนคร แห่ง 1 17,250,000                   
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การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 2,050,000                 

งบลงทนุ 2,050,000                 

ครุภณัฑ์ 850,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 850,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัเคลือ่นที่ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จ. เครื่อง 1 850,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,200,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,200,000                    

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

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

สกลนคร (ขาเขา้) จ.สกลนคร แห่ง 1 300,000                      

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 26,407,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 24,158,000                

งบลงทนุ 24,158,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,158,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 24,158,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน ท่าหว้ยหลวั - กดุเรือ

ค า ตอน 2 จ. สกลนคร แห่ง 1 733,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง

 และสายทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหลา่หลวง จ. สกลนคร แห่ง 2 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สรา้งคอ้ - สกลนคร จ. แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ตอน 1 

จ. สกลนคร แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ตอน 2 

จ. สกลนคร แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ตอน 5 

จ. สกลนคร แห่ง 1 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ตอน 7 

จ. สกลนคร แห่ง 2 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2185 ตอน บา้นเซอืม - โคก

สะอาด จ. สกลนคร แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สวา่งแดนดนิ - สูงเนิน 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สวา่งแดนดนิ - สูงเนิน 

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

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สวา่งแดนดนิ - สูงเนิน 

ตอน 3 จ. สกลนคร แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สวา่งแดนดนิ - สูงเนิน 

ตอน 4 จ. สกลนคร แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สวา่งแดนดนิ - สูงเนิน 

ตอน 6 จ. สกลนคร แห่ง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2355 ตอน สูงเนิน - สีแ่ยก จ. แห่ง 1 1,999,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,249,900                 

งบลงทนุ 2,249,900                 

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. จ. คนั 1 2,184,900                    
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ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

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

 ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. จ.สกลนคร เครื่อง 1 65,000                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 21,609,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 12,909,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 12,909,000                

งบลงทนุ 12,909,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,909,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,909,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2087 ตอน เหลา่ผกัใส - ท่าหว้ย

หลวั และสายทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน ท่าหว้ยหลวั - กดุเรือค า จ. แห่ง 2 840,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา - ค าตากลา้ 

จ. สกลนคร แห่ง 3 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง

 ตอน 1 จ. สกลนคร แห่ง 3 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง

 ตอน 2 จ. สกลนคร แห่ง 3 1,260,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2132 ตอน ท่าแร่ - นาเพยีง จ. แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกส ี- หนองแวง 

และสายทางหลวงหมายเลข 2281 ตอน โคกคอน - ชยัยานนท ์จ. สกลนคร แห่ง 4 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน พรรณานิคม - ผา

อนิทร,์ สายทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน ค าเพิม่ - หว้ยบาง และสายทาง

หลวงหมายเลข 2355 ตอน สูงเนิน - สีแ่ยก จ. สกลนคร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน สนามชยั - เจริญศิลป์

 จ. สกลนคร แห่ง 4 999,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 2307 ตอน วานรนิวาส - บา้น

เซอืม และสายทางหลวงหมายเลข 2308 ตอน บา้นขาม - บา้นเซอืม จ. แห่ง 4 1,900,000                    

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 8,700,000                 

งบลงทนุ 8,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,700,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 8,700,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 731,025,500              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 254,283,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 41,283,000                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 41,283,000                

งบลงทนุ 41,283,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,283,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 41,283,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้พงุ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ม. 140 16,328,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้ยาม อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร ม. 160 16,555,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าน า้ยาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ม. 80 8,400,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 149,000,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 149,000,000              
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งบลงทนุ 149,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 149,000,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 149,000,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่น า้พงุ อ.โคกศรีสุพรรณ จ. กม. 2.8 16,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานขา้มล าน า้ก า่ อ.เมอืง จ.สกลนคร กม. 4.219 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดงนอ้ย อ.โพนนาแกว้ จ. กม. 1.031 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เจริญศิลป์ อ.วานรนิวาส จ. กม. 2.748 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เหลา่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร กม. 4.155 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.22 - บ.เดื่อศรีคนัไชย อ.สวา่งแดนดนิ 

จ.สกลนคร กม. 2.72 12,400,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.222 - บ.วงัม่วง อ.วานรนิวาส จ. กม. 3.733 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.22 - บ.หนามแท่ง อ.สวา่งแดนดนิ จ. กม. 2.6 12,400,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.223 - บ.เต่างอย อ.โคกศรีสุพรรณ จ. กม. 0.78 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สน.3051 - บ.ปุ่ งนอ้ย อ.โพนนาแกว้ จ. กม. 0.5 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.2280 - บ.โคกคอน อ.เจริญศิลป์ จ. กม. 1.7 8,000,000                    

โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง 64,000,000                

ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง 64,000,000                

งบลงทนุ 64,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 64,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการก่อสรา้งระบบระบายน า้ และป้องกนัน า้ท่วม สาย

 ก2 และ ก3 ผงัเมอืงรวมเมอืงสกลนคร จ.สกลนคร กม. 5.917 64,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 442,292,500              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 42,743,600                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 28,118,800                

งบลงทนุ 28,118,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,118,800                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 28,118,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย บ.โคกไชยวาน - บ.ค าเมก็ อ.เจริญศิลป์ จ. กม. 6.48 15,568,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.สน.3054 - บ.ธาตุดุม อ.เมอืง จ. กม. 2.85 12,550,000                   

พฒันาสะพานขนาดกลาง 5,010,000                 

งบลงทนุ 5,010,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,010,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,010,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มล าหว้ยอเีฒ่า อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร ม. 30 5,010,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 9,614,800                 

งบลงทนุ 9,614,800                 

ครุภณัฑ์ 208,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 138,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บวสัดุขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 108 ลติร แขวงทาง

หลวงชนบทสกลนคร เครื่อง 1 138,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,406,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,406,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ แขวงทางหลวง

ชนบทสกลนคร แห่ง 1 9,406,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 378,760,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 378,760,000              

งบลงทนุ 378,760,000              

ครุภณัฑ์ 6,150,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: รถกระเชา้แบบไฮดรอลกิยกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร คนั 1 4,500,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 372,610,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 372,610,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นหนามแท่ง อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นดงนอ้ย อ.เมอืง, โพนนาแกว้ จ.สกลนคร แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นหนองเมก็ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นนาฮ ีอ.วานรนิวาส, ค าตากลา้, อากาศอ านวย จ.สกลนคร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นค าบดิ อ.สวา่งแดนดนิ, ส่องดาว, วาริชภูม ิจ.สกลนคร แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นนาด ีอ.สวา่งแดนดนิ, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นลาดกระเฌอ อ.พงัโคน, พรรณานิคม, กดุบาก จ.สกลนคร แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นลาดกระเฌอ อ.พงัโคน, พรรณานิคม, กดุบาก จ.สกลนคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2056 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นขมิ้น อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2065 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นโนนขมิ้น อ.พงัโคน จ.สกลนคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 

2346 - บา้นกงุศรี อ.เมอืง, กสุุมาลย ์จ.สกลนคร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นหลกัเจด็ อ.วานรนิวาส, พงัโคน, พรรณานิคม จ.สกลนคร แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2066 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นเจริญศิลป์ อ.สวา่งแดนดนิ, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นเหลา่ อ.วานรนิวาส, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร แห่ง 1 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นสามแยกขนัอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร แห่ง 1 600,000                      
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 

2094 - บา้นขวัก่าย อ.อากาศอ านวย, วานรนิวาส จ.สกลนคร แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นโพนแพง อ.กสุุมาลย ์จ.สกลนคร แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นวงัม่วง อ.วานรนิวาส, อากาศอ านวย จ.สกลนคร แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นวงัม่วง อ.วานรนิวาส, อากาสอ านวย จ.สกลนคร แห่ง 1 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 223

 - บา้นนาแกว้ อ.โคกศรีสุพรรณ, เมอืง, โพนนาแกว้ จ.สกลนคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นนอ้ยจอมศรี อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 

2346 - บา้นกงุศรี อ.เมอืง, กสุุมาลย ์จ.สกลนคร แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นเหลา่ อ.วานรนิวาส, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 

2091 - บา้นทุ่งปลากดั อ.สวา่งแดนดนิ, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.4070 แยกทางหลวงหมายเลข 

2094 - บา้นปากยาม อ.อากาศอ านวย, ศรีสงคราม จ.สกลนคร แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.5059 แยกทางหลวงชนบท สน.

3007 - ภูผายล อ.ภูพาน จ.สกลนคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 223

 - บา้นธาตุดูม อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.5071 แยกทางหลวงชนบท สน.

3005 - บา้นหนองบวัสมิ อ.ค าตากลา้ จ.สกลนคร แห่ง 1 2,600,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.5071 แยกทางหลวงชนบท สน.

3005 - บา้นหนองบวัสมิ อ.ค าตากลา้ จ.สกลนคร แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 222

 - บา้นบวั อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สน.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นค า

บดิ อ.สวา่งแดนดนิ, ส่องดาว, วาริชภูม ิจ.สกลนคร กม. 3.1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

ดอนปอ อ.ค าตากลา้, อากาศอ านวย จ.สกลนคร กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สน.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้น

ด่านม่วงค า อ.เมอืง, โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร กม. 2.3 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2091 - บา้น

หนองกว ัง่ อ.บา้นม่วง, วานรนิวาส จ.สกลนคร กม. 2.8 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร กม. 1135 35,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 223

 - บา้นบงึนอ้ย อ.เมอืง, เต่างอย จ.สกลนคร แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 

2355 - บา้นหลกัเจด็ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 223

 - บา้นเต่างอย อ.โคกศรีสุพรรณ, เต่างอย จ.สกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นค าบคิ อ.สวา่งแดนดนิ, ส่องดาว, วาริชภูม ิจ.สกลนคร แห่ง 1 6,050,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -

 บา้นวาริชภูม ิอ.พงัโคน, วาริชภูม ิจ.สกลนคร แห่ง 1 3,150,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย สน.5011 แยกทางหลวงชนบท สน.

3051 - บา้นปุ่ งนอ้ย อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สน.2027 ผงัเมอืงรวมเมอืงสกลนคร สาย ก2 

(เสรีไทย) อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 1 14,550,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สน.2029 ผงัเมอืงรวมเมอืงสกลนคร สาย ก3 

(สกลทวาปี) อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 1 10,950,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สน.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 2094 - บา้น

นานอ้ย อ.อากาศอ านวย, นาหวา้ จ.สกลนคร แห่ง 1 11,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สน.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 2094 - บา้น

ขวัก่าย อ.อากาศอ านวย, วานรนิวาส จ.สกลนคร แห่ง 2 10,380,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สน.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้น

นอ้ยจอมศรี อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 1 10,130,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย สน.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้น

เจริญศิลป์ อ.วานรนิวาส, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร แห่ง 2 14,050,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 20,788,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 19,742,000                

งบลงทนุ 19,742,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,742,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,742,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2056 แยกทาง

หลวงหมายเลข 22 - บา้นขมิ้น อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 1 1,275,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.4020 แยกทาง

หลวงหมายเลข 2096 - บา้นนาขา่ อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร แห่ง 4 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2001 แยกทาง

หลวงหมายเลข 22 - บา้นโพนแพง อ.กสุุมาลย ์จ.สกลนคร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2016 แยกทาง

หลวงหมายเลข 22 - บา้นหนองเมก็ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2034 แยกทาง

หลวงหมายเลข 22 - บา้นนอ้ยจอมศรี อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 4 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2042 แยกทาง

หลวงหมายเลข 22 - บา้นเดื่อศรีคนัไชย อ.สวา่งแดนดนิ, วานรนิวาส จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย สน.2053 แยกทาง

หลวงหมายเลข 22 - บา้นดงขมุขา้ว อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 4,427,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทสกลนคร แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 34,450,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 4,050,000                 

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 4,050,000                 

งบลงทนุ 4,050,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,050,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,050,000                    
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รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สน.

2052 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นลาดกระเฌอ อ.พงัโคน, พรรณา

นิคม, กดุบาก จ.สกลนคร แห่ง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย สน.

4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บา้นกงุศรี อ.เมอืง, กสุุมาลย ์จ. แห่ง 1 1,350,000                    

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 30,400,000                

ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 30,400,000                

งบลงทนุ 30,400,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,400,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 30,400,000                   

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

2066 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นเจริญศิลป์ อ.สวา่งแดนดนิ, เจริญ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

3003 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นหลกัเจด็ อ.วานรนิวาส, พงัโคน, 

พรรณานิคม จ.สกลนคร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

3015 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นเหลา่ อ.วานรนิวาส, เจริญศิลป์ จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

3022 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นสามแยกขนัอาสา อ.วานรนิวาส จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

3026 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บา้นเจริญศิลป์ อ.วานรนิวาส, เจริญ แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

3036 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นพะเนาว ์อ.เมอืง, เต่างอย จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

3048 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นบงึนอ้ย อ.เมอืง, เต่างอย จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

3062 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บา้นธาตุดูม อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2280 - บา้นโคกคอน อ.เจริญศิลป์, สวา่ง แห่ง 2 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

4012 แยกทางหลวงหมายเลข 2094 - บา้นบวั อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บา้นกงุศรี อ.เมอืง, กสุุมาลย ์จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บา้นนาขา่ อ.บา้นม่วง, โซพ่สิยั จ. แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บา้นโพนบก อ.เมอืง จ.สกลนคร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2342 - บา้นค าเลาะ อ.สวา่งแดนดนิ, ส่องดาว

, ไชยวาน จ.สกลนคร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.

4067 แยกทางหลวงหมายเลข 2091 - บา้นทุ่งปลากดั อ.สวา่งแดนดนิ, แห่ง 1 1,900,000                    

กรมทา่อากาศยาน 154,451,800              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 21,630,000                

โครงการจดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่

อากาศยาน 21,630,000                

จดัหารถดบัเพลงิอากาศยานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของทา่อากาศยาน 21,630,000                
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งบลงทนุ 21,630,000                

ครุภณัฑ์ 21,630,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 21,630,000                   

รายการระดบัที1่: รถดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานสกลนคร   ต าบล

ธาตุนาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร คนั 1 21,630,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 90,000,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 90,000,000                

พฒันาปจัจยัพื้นฐานโครงสรา้ง 90,000,000                

งบลงทนุ 90,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 90,000,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 90,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงต่อเติม อาคารที่พกัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยาน

สกลนคร ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 90,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 42,821,800                

การพฒันาทา่อากาศยาน 42,821,800                

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาทา่อากาศยานและมสีิ่งอ านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานสากล 42,821,800                

งบลงทนุ 42,821,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,821,800                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 20,599,300                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (24 

ยูนิต) ท่าอากาศยานสกลนคร ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั แห่ง 1 15,099,300                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งอาคารชดุพกัอาศยั 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (24 

ยูนิต) ท่าอากาศยานสกลนคร ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั แห่ง 1 5,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,222,500                   

รายการระดบัที1่: งานก่อสรา้งทางขบัและขยายลานจอดเครื่องบนิ ท่าอากาศ

ยานสกลนคร ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 22,222,500                   

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 303,619,500               

กรมทรพัยากรน า้ 182,000,000              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 182,000,000              

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 182,000,000              

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 182,000,000              

งบลงทนุ 182,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 182,000,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 182,000,000                 

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยนกเต็น  บา้นวานอ้ย หมู่ที่ 3  

ต าบลวาใหญ่  อ าเภออากาศอ านวย  จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองเบ็น   บา้นสามขา หมู่ที่ 7  

ต าบลสามคัคีพฒันา  อ าเภออากาศอ านวย  จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 49,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองหลวง  บา้นหนองหลวง หมู่ที่ 

1  ต าบลหนองหลวง  อ าเภอสวา่งแดนดนิ  จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 40,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยทวยตอนกลาง  บา้นกสุุมาลย ์

หมู่ที่ 1  ต าบลกสุุมาลย ์ อ าเภอกสุุมาลย ์ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองแสง  บา้นพนาสวรค ์หมู่ที่ 4 

 ต าบลหว้ยหลวั  อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 12,000,000                   
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รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยบา้น  บา้นไทยประสงค ์  ต าบล

โนนสะอาด  อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองบวัรวม  บา้นโนนไพศาล   

ต าบลเดื่อศรีคนัไชย  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 30,000,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 43,047,800                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 43,047,800                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 15,490,000                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 5,660,000                 

งบลงทนุ 5,660,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,660,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 5,660,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นลาดกะเฌอ (คุรุ

ราษฏรชู์วทิย)์  หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นโพนบกหนองผอื 

 หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่   โรงเรียนบา้นแร่  หมู่ที่ 1 

ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่  โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ  หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 9,830,000                 

งบลงทนุ 9,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 9,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นค าสะอาด หมู่ที่ 1 

ต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นนาถอ่น หมู่ที่ 2 

ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์หมู่ที่ 4

 ต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นจ าปานาถอ่น หมู่ที่ 7

 ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองพอกนอ้ย หมู่

ที่ 4 ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นกดุตะกาบ หมู่ที่ 17

 ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 983,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นถอ่น หมู่ที่ 8 ต าบล

เชงิชมุ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นซง่เต่า หมู่ที่ 6 

ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นธาตุกดุพรา้ว หมู่ที่ 

20 ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นกลางหนองดนิด า 

หมู่ที่ 2 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 26,117,800                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 11,015,400                

งบลงทนุ 11,015,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,015,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 11,015,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาเพยีงใหม่  หมู่ที่ 3 

ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาเพยีงใหม่  หมู่ที่ 4 

ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองปลาตอง  หมู่ที่ 7

 ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นม่วง  หมู่ที่ 10 ต าบลนา

โพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกสวา่ง  หมู่ที่ 12 

ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยแคน  หมู่ที่ 9 

ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหว้ยหบี  หมู่ที่ 11 

ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองเหยีน กลุม่ 1 หมู่

ที่ 4 ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองเหยีน กลุม่ 2 หมู่

ที่ 4 ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเชงิชมุ  หมู่ที่ 1 ต าบล

เชงิชมุ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาขาม  หมู่ที่ 7 ต าบล

เชงิชมุ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบะหวัเมย  หมู่ที่ 2 

ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสรา้งหนิ กลุม่ 1 หมู่ที่ 3

 ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นสรา้งหนิ กลุม่ 2 หมู่ที่ 3

 ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาตากลาง  หมู่ที่ 4 

ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหลกัเจด็  หมู่ที่ 7 

ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบะฮ ี หมู่ที่ 9 ต าบลบะฮี

 อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาตากลางเหนือ  หมู่ที่ 

9 ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาเดื่อ  หมู่ที่ 2 ต าบล

นาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองผอื กลุม่ 1 หมู่ที่ 

4 ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองผอื กลุม่ 2 หมู่ที่ 

4 ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นใหม่หนองผอื  หมู่ที่ 8 

ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาแกว้เหนือ  หมู่ที่ 9 

ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นกลางใหม่  หมู่ที่ 10 

ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นนาแกว้เหนือ  หมู่ที่ 13 

ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโพนแคนอ้ย  หมู่ที่ 9 

ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโพนงามท่า  หมู่ที่ 3 

ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นแป้นใหม่  หมู่ที่ 10 

ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโพนนอ้ย  หมู่ที่ 2 

ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเดื่อศรีคนัไชย  หมู่ที่ 2 

ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโนนแพง  หมู่ที่ 4 ต าบล

เดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นโคกไพศาล  หมู่ที่ 9 

ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นวาใหญ่เหนือ  หมู่ที่ 12 

ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 15,102,400                

งบลงทนุ 15,102,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,102,400                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 15,102,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นนาเพยีงใหม่ หมู่ที4่ ต าบลนาเพยีง 

อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองปลาตอง หมู่ที8่ ต าบลนา

เพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นกงุศรี หมู่ที9่ ต าบลนาเพยีง อ าเภอ

กสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นม่วง หมู่ที1่0 ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอ แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโคกสวา่ง หมู่ที1่2 ต าบลนาโพธิ์ 

อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นค าก ัง้ หมู่ที่ 9 ต าบลอุ่มจาน อ าเภอ

กสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหว้ยแคน หมู่ที9่ ต าบลตองโขบ 

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นสรา้งหนิ หมู่ที3่ ต าบลบะฮ ีอ าเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,887,800                    
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โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,440,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,440,000                 

งบลงทนุ 1,440,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,440,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นดงขมุขา้ว หมู่ที่ 3 ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นนอ้ยดอนปอ หมู่ที่ 10 ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นโพนบก หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองลมุพกุ หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหว้ยไร่สามคัคี หมู่ที่ 15 ต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นปทุมวาปี หมู่ที่ 6 ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 24,832,900                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 4,319,300                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 4,169,300                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 2,722,900                 

งบลงทนุ 2,722,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,722,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,722,900                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสกลนคร กโิลเมตร 35 179,900                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัสกลนคร ไร่ 300 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าไมใ้ชส้อย จงัหวดัสกลนคร ไร่ 100 518,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัสกลนคร ไร่ 250 975,000                      

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 371,400                   

งบลงทนุ 371,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 371,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 371,400                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสกลนคร กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบป่าเปียกตามแนวพระราชด าริ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 4 320,000                      

เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 1,075,000                 

งบลงทนุ 1,075,000                 

ครุภณัฑ์ 1,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,075,000                    

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

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

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 150,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 150,000                   

งบลงทนุ 150,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 150,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัสกลนคร ระวาง 25 150,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 585,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 585,000                   

โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที ่1 585,000                   

งบลงทนุ 585,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 585,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 585,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัสกลนคร ไร่ 150 585,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 8,047,500                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,047,500                 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 385,100                   

งบอดุหนุน 200,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัหมู่บา้นเครือขา่ยการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัสกลนคร 0 200,000                      

งบรายจ่ายอื่น 185,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั จงัหวดัสกลนคร 0 185,100                      

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 7,662,400                 

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 7,454,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,454,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,454,200                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสกลนคร กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัสกลนคร ไร่ 950 3,325,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัสกลนคร กลา้ 210000 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสรา้งระบบนิเวศตน้น า้ จงัหวดัสกลนคร ไร่ 200 780,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัสกลนคร กลา้ 160000 264,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไม ้จงัหวดัสกลนคร กลา้ 570000 1,653,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสกลนคร กลา้ 30000 228,000                      

งบอดุหนุน 50,000                     

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัสกลนคร หมู่บา้น 1 50,000                        

งบรายจ่ายอื่น 100,000                   

รายการระดบัที1่: จดัท าฐานขอ้มูลชมุชนและแผนที่การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิใน

ลุม่น า้ยอ่ย (Watershed Profile) จงัหวดัสกลนคร หมู่บา้น 1 100,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 11,881,100                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 11,881,100                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 7,155,600                 
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งบลงทนุ 7,155,600                 

ครุภณัฑ์ 2,002,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกชนิดเททา้ย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัสกลนคร คนั 1 1,850,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 152,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 16 152,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,153,600                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 196,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัขา้ราชการช ัน้โท อทุยาน

แห่งชาติภูพาน จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 79,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 หน่วยพทิกัษฯ์ ที่

 ภย. 4 (หว้ยโท) อทุยานแห่งชาติภูผายล จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 45,100                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 หน่วยพทิกัษฯ์ ที่

 ภย. 8 (หว้ยไร่) อทุยานแห่งชาติภูผายล จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 28,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 หน่วยพทิกัษฯ์ ที่

 ภย. 9 (กกตูม) อทุยานแห่งชาติภูผายล จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 43,700                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,956,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบรัว้ไฟฟ้าป้องกนัชา้งป่า จงัหวดัสกลนคร กโิลเมตร 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัสกลนคร กโิลเมตร 860 4,420,400                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ (พระราชด าริ) จงัหวดัสกลนคร กโิลเมตร 46 236,400                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 4,725,500                 

งบลงทนุ 4,725,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,725,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,725,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมพ้ะยูง เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัสกลนคร ไร่ 750 352,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 943 660,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 1350 1,377,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าไมใ้ชส้อย (พระราชด าริ) จงัหวดัสกลนคร ไร่ 1729 1,642,500                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัสกลนคร ไร่ 945 463,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี (พระราชด าริ) จงัหวดั ไร่ 470 230,300                      

กรมป่าไม ้ 53,738,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 266,000                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 266,000                   

บริหารจดัการและพฒันางานวจิยั 266,000                   

งบลงทนุ 266,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 266,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 266,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ของป่า จงัหวดัสกลนคร กลา้ 35000 266,000                      

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 5,899,000                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 257,000                   

ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั 257,000                   

งบลงทนุ 257,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 257,000                      
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 257,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสกลนคร กโิลเมตร 50 257,000                      

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 5,642,000                 

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า 514,000                   

งบลงทนุ 514,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 514,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 514,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสกลนคร กโิลเมตร 100 514,000                      

เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา 348,000                   

งบลงทนุ 348,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 348,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 348,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสกลนคร กลา้ 120000 348,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 4,780,000                 

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนเพาะช า จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรูเ้พาะช ากลา้ไม ้

จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 150,000                      

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 4,440,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัสกลนคร หมู่บา้น 120 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัสกลนคร หมู่บา้น 150 3,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 37,016,200                

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 37,016,200                

อนุรกัษแ์ละป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,344,800                 

งบด าเนินงาน 694,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 694,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 648,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 46,800                        

งบอดุหนุน 650,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมู่บา้นป้องกนัไฟป่า จงัหวดั หมู่บา้น 13 650,000                      

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12,407,700                

งบด าเนินงาน 903,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 903,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 698,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 98,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 106,900                      

งบลงทนุ 10,704,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,704,500                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 259,000                      
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฐานปฏบิตัิการฟ้ืนฟูป่าตน้น า้และสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 259,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,445,500                   

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสกลนคร กลา้ 550000 1,595,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัสกลนคร กลา้ 570000 940,500                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าท ัว่ไป จงัหวดัสกลนคร ไร่ 1900 7,410,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายตน้น า้แบบผสมผสาน จงัหวดัสกลนคร แห่ง 100 500,000                      

งบอดุหนุน 800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 800,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัสกลนคร หมู่บา้น 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการปลูกไมโ้ตเร็วแก่เกษตรกร ปี

ที่ 1 จงัหวดัสกลนคร ไร่ 500 750,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 23,263,700                

งบด าเนินงาน 16,993,700                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,993,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 564,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 424,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 707,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 331,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 187,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 453,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 4,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 31,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 14,290,000                   

งบลงทนุ 5,370,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,370,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,370,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัสกลนคร กลา้ 1800000 2,970,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัสกลนคร กโิลเมตร 6 2,400,000                    

งบอดุหนุน 900,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 10 700,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 4 200,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 10,557,600                

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 10,557,600                

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 3,694,500                 

งบลงทนุ 3,694,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,694,500                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,694,500                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสกลนคร กลา้ 190000 551,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัสกลนคร กลา้ 550000 907,500                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัสกลนคร กลา้ 45000 342,000                      

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

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสกลนคร ไร่ 800 816,000                      
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ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 5,572,300                 

งบลงทนุ 5,572,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,572,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,572,300                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสกลนคร กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัสกลนคร กโิลเมตร 30 154,200                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัสกลนคร ไร่ 304 149,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัสกลนคร ไร่ 4131 4,213,600                    

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัสกลนคร กลา้ 37000 281,200                      

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 1,290,800                 

งบลงทนุ 1,290,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,290,800                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,290,800                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัสกลนคร กลา้ 145800 422,800                      

รายการระดบัที1่: จดัสรา้งสวนสาธารณะเพือ่สิง่แวดลอ้มในชมุชนเมอืง 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 868,000                      

กระทรวงพลงังำน 329,200                   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 329,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 329,200                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 329,200                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 329,200                   

งบลงทนุ 329,200                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 329,200                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 329,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งปรบัปรุงแหลง่พลงังานส ารองของระบบผลติไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยท์ี่ติดต ัง้ใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หน่วยพทิกัษ์

อทุยานแห่งชาติภูผายล ที่ ภย. 2 (หว้ยคอ้) ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย แห่ง 1 329,200                      

กระทรวงมหำดไทย 505,002,500               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 9,546,600                 

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 8,388,600                 



43 / 178

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 8,388,600                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 3,888,600                 

งบลงทนุ 3,888,600                 

ครุภณัฑ์ 3,888,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,888,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 3,888,600                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 4,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 4,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 18,823,700                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 5,595,800                 

การรกัษาความม ัน่คงภายใน 5,595,800                 

สนบัสนุนภารกจิของกองอาสารกัษาดนิแดนและกองก าลงัประจ าถิน่ 5,595,800                 

งบลงทนุ 5,595,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,595,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,595,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.บา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 13,183,900                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 13,183,900                

การบริหารงานอ าเภอ 13,183,900                

งบลงทนุ 13,183,900                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

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

การปกครองจงัหวดัสกลนคร คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,895,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอกดุบาก แห่ง 1 2,794,800                    
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ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,606,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้และป้ายที่วา่การอ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 122,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดั แห่ง 1 299,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเต่างอย จงัหวดั แห่ง 1 225,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัปลดัอ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้รอบที่วา่การอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 412,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั แห่ง 1 465,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงจอดรถบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอสวา่งแดนดนิ 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 103,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงขยายถนนทางเขา้ที่วา่การอ าเภออากาศอ านวย 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกันายอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั แห่ง 1 254,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,494,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอกดุบาก แห่ง 1 456,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลาน คสล. บริเวณอนุสาวรีย ์รชักาลที่ 5 อ าเภอ

กดุบาก จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 419,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดั แห่ง 1 186,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอโคกศรีสุพรรณ แห่ง 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้หนา้ที่วา่การอ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 243,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัปลดัอ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้และป้ายที่วา่การอ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั แห่ง 1 178,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบประปาที่วา่การอ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้บริเวณบา้นพกันายอ าเภอพรรณานิคม 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 213,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้บา้นพกัขา้ราชการอ าเภอสวา่งแดนดนิ

 จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,137,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกัขา้ราชการอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั แห่ง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั แห่ง 1 480,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 44,000                     

การพฒันาการใหบ้ริการทะเบยีน บตัรประจ าตวัประชาชนและขอ้มลูสารสนเทศ 44,000                     

พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบยีนและขอ้มลูสารสนเทศ 44,000                     

งบลงทนุ 44,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,000                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 44,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ศูนย์

บริหารการทะเบยีนภาค 4 สาขาจงัหวดัสกลนคร อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 44,000                        

กรมการพฒันาชมุชน 536,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 536,000                   

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 536,000                   

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 536,000                   

งบลงทนุ 536,000                   
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 536,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 536,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 536,000                      

กรมทีด่นิ 3,752,700                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 3,752,700                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,752,700                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 3,116,100                 

งบลงทนุ 3,116,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,116,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,116,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร   ต าบลอากาศ

 อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 138,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบลม่วง

 อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 177,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 605,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลสวา่ง

แดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 406,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

วาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 930,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่พกัประชาชนพรอ้มส่วนประกอบ   ต าบล

กสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 857,800                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 636,600                   

งบลงทนุ 636,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 636,600                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 145,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 145,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 491,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 311,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 180,600                      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 7,920,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพบิตัิ 6,500,000                 

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6,500,000                 

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ เครื่องใชส้  าหรบัการประสานใหค้วามช่วยเหลอืและ

ก่อสรา้ง ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะโครงสรา้งพื้นฐาน 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ ศูนยป้์องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เขต 7 สกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร

 จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 6,500,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 1,420,000                 
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มาตรการการป้องกนั และเตอืนภยัจากสาธารณภยั 1,420,000                 

เตรียมความพรอ้มในการป้องกนัสาธารณภยัทีใ่ชโ้ครงสรา้งและไมใ่ชโ้ครงสรา้ง 1,420,000                 

งบลงทนุ 1,420,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,420,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารปฏบิตัิการและสาธารณูปโภค  

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,420,000                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 176,041,000              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 22,011,700                

โครงการพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 22,011,700                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีเ่พือ่การทอ่งเทีย่ว 22,011,700                

งบลงทนุ 22,011,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,011,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,011,700                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวหนองหาร เทศบาลต าบล

ท่าแร่ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 22,011,700                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 36,636,800                

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 18,000,000                

ก่อสรา้งและพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืง 18,000,000                

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงสกลนคร จงัหวดั

สกลนคร ระยะที่ 2 แห่ง 1 18,000,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 18,636,800                

วางและจดัท าผงัเมอืง 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: การวางและจดัท าผงัเมอืงรวม{{LF}}จงัหวดัสกลนคร ผงั 1 10,000,000                   

สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการผงัเมอืง 952,000                   

งบลงทนุ 952,000                   

ครุภณัฑ์ 952,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 952,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร คนั 1 952,000                      

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 7,684,800                 

งบรายจ่ายอื่น 7,684,800                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแผนที่ และจดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร

ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 7,684,800                    

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 117,392,500              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 92,043,300                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 92,043,300                

งบลงทนุ 92,043,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 92,043,300                   
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 92,043,300                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม ฝัง่ดา้นอ าเภอค าตากลา้

 (ต่อเน่ืองเขือ่นเดมิ) ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 

ความยาว 300 เมตร แห่ง 1 8,826,000                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ และปรบัปรุงภูมทิศันห์ว้ยเดยีก บา้นกก

กอก หมู่ที่ 12, บา้นพงัเมก็ หมู่ที่ 4, บา้นทบัสอ หมู่ที่ 2, บา้นงิ้วด่อน หมู่ที่ 1

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร ความยาว 440 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม บา้นท่าสาวเอ ้หมู่ที่ 15

 ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ความยาว 737 เมตร แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สงคราม (ระยะที่ 1) บา้นท่างาม

 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ความยาว 286 แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้ยาม บา้นอากาศ หมู่ที่ 3 ต าบล

อากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ความยาว 1,029 เมตร แห่ง 1 14,400,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้พงุ บา้นน า้พงุสามคัคี หมู่ที่ 6 

ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมล  าน า้ยาม หมู่ที่ 19 ต าบลอากาศ 

อ าเภออากาศอ านวย (ฝัง่ตรงขา้ม) จงัหวดัสกลนคร ความยาว 772 เมตร แห่ง 1 10,800,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 25,349,200                

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 25,349,200                

งบลงทนุ 25,349,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,349,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,349,200                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบระบายน า้เพือ่บรรเทาปญัหาน า้ท่วมพื้นที่

ชมุชนสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 25,349,200                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 288,382,500              

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

ทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ตู ้ 18 77,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ตู ้ 18 99,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 36 61,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 18 52,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 36 108,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,191,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 18 1,191,600                    
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รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 18 396,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 18 288,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 18 162,000                      

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ ชดุ 36 136,800                      

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 36 208,800                      

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 285,670,700              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 12,523,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 12,523,000                

งบอดุหนุน 12,523,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,523,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 12,523,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 52 เมตร บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลนาหวับ่อ เทศบาลต าบลนาหว้

บ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,546,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 47 เมตร 

ยาว 52 เมตร บา้นหนองลาด หมู่ที่ 8 ต าบลหนองลาด เทศบาลต าบล

หนองลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,664,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 45 

เมตร บา้นโคกสุวรรณ หมู่ที่ 6 ต าบลพรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณา

นิคม อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 2,110,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 52 เมตร 

ยาว 52 เมตร บา้นหนองเมก็ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองหลวง เทศบาลต าบล

หนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา ประกอบดว้ย ลานกฬีาอเนกประสงค์

 ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 48 เมตร และ สนามกฬีาบาสเกต็บอล ขนาด

กวา้ง 20 เมตร ยาว 32 เมตร บา้นดอนเชยีงคูณ หมู่ที่ 5 ต าบลเชยีงเครือ

 เทศบาลต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 22 เมตร ยาว 42 

เมตร บา้นบวันอ้ย หมู่ที่ 5 ต าบลบวัสวา่ง เทศบาลต าบลบวัสวา่ง อ าเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,914,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร

ยาว 34 เมตร บา้นดงสวรรค ์ หมู่ที่ 7 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลเน้ิง 

ต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 2,090,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 50,041,100                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 4,428,000                 

งบอดุหนุน 4,428,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,428,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 4,428,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยหนองแบนเชือ่มต่อกบัล  าหว้ยปลาหาง

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ที่ 2 บา้นวาริชภูม ิต าบลวาริชภูมิ

 ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 20,480 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลวาริช

ภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 770,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกล าหว้ยสงครามหลง หมู่ที่ 6 บา้นดอนม่วย 

ต าบลโคกส ีปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,375 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 747,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้หนองไผ่ยาว หมู่ที่ 9 บา้น

หนองไผ่ ต าบลพนันา กวา้ง 91 เมตร ยาว 196 เมตร ลกึเฉลีย่ 3 เมตร 

เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,410,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยขมุปูน หมู่ที่ 5 บา้นโคกส าราญ ต าบล

หนองหลวง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 22,274 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 761,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหว้ยกา้นเหลอืงตอนบน หมู่ที่ 2 บา้นโคกดนิ

แดง ต าบลหนองหลวง ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 19,878 ลูกบาศกเ์มตร

 เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอส่วางแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 740,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 45,613,100                

งบอดุหนุน 45,613,100                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 45,613,100                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 45,613,100                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นโคกสงา่ ต าบลดงหมอ้ทองใต ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดง

หมอ้ทองใต ้อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 2,864,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 9 บา้นดงหมอ้ทอง ต าบลดงหมอ้ทองใต ้องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลดงหมอ้ทองใต ้อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 4,347,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น ผวิดนิขนาด

ใหญ่มาก พรอ้มก่อสรา้งโรงกรองและถงัตกตะกอน ขนาด 50 ลบ.ม. 

และก่อสรา้งถงัน า้ใสขนาดบรรจ ุ500 ลบ.ม. พรอ้มโรงสูบน า้ หมู่ที่ 6 บา้น

วงัยาง ต าบลวงัยาง เทศบาลต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั แห่ง 1 9,733,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นดอนเชยีงบานนอ้ย ต าบลเชยีงเครือ เทศบาลต าบลเชยีงเครือ

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 2,840,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บาดาลขนาดใหญ่มาก 

หมู่ที่ 14 บา้นเชยีงเครือ ต าบลเชยีงเครือ เทศบาลต าบลเชยีงเครือ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 939,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองกงุ ต าบลฮางโฮง เทศบาลต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 3,370,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นนาดอกไม ้ต าบลฮางโฮง ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 3,370,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 2 บา้นขมิ้น ต าบลขมิ้น ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 3,723,600                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 10 บา้นพานพฒันา ต าบลขมิ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลขมิ้น 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 5,040,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเลก็ 

หมู่ที่ 2 บา้นพงัขวา้งเหนือ ต าบลพงัขวา้ง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 4 บา้นค าบอน ต าบลบา้นตา้ย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

เทศบาลต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น ผวิดนิขนาด

ใหญ่ หมู่ที่ 6 บา้นค าตานา ต าบลพนันา เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 653,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น ผวิดนิขนาด

กลาง หมู่ที่ 9 บา้นหนองไผ่ยาว ต าบลพนันา เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอ

สวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 653,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 12 บา้นไผ่หลวง ต าบลหนองหลวง ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น ผวิดนิขนาดใหญ่มาก 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองม่วง ต าบลปทุมวาปี เทศบาลต าบลปทุมวาปี อ าเภอ

ส่องดาว จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 987,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 5,249,700                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 5,249,700                 

งบอดุหนุน 5,249,700                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,249,700                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 5,249,700                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุแฮด 

เทศบาลต าบลกดุแฮด อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นกลาง

 เทศบาลต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองสะ

ไน เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักดุ

บาก เทศบาลต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วยั

เตาะแตะ เทศบาลต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองปลาตอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นม่วง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดักลาง

วทิยา องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แสนพนั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชน

พอกใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แพด 

เทศบาลต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองบวั

สมิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปาก

โนด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลค าตากลา้ เทศบาลต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ม่วงไข ่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรรณ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

ศรีสุพรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรรณ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สระพงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรรณ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนคอ้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรรณ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยยาง

เหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรรณ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งค า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกชยั

วาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเหลา่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเจริญศิลป์ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองทุ่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาสี

นวลใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแปน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาหลวง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เต่างอย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นางอย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาอ่าง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงหลวง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นนาค า

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมน า้อูน อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองปลงินอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม อ าเภอนิคมน า้อูน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ปลงิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนไค 

เทศบาลต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงหว้ย

เปลอืย องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองลาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองเเอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บ่อแกว้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หวา้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

ยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นมาย

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นค า

ลอดพื้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอ

งกว ัง๋ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

สงา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงหมอ้ทองใต ้อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

หมอ้ทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงหมอ้ทองใต ้อ าเภอบา้นม่วง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

หลวั เทศบาลต าบลหว้ยหลวั อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

เหลา่ผกัใส่ เทศบาลต าบลหว้ยหลวั อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

พทุธรกัษาไทยเสรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาลเลยีน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเชงิ

ชมุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชงิชมุ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ผกัค าภู 

เทศบาลต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์ค า

 เทศบาลต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บดมาด 

เทศบาลต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บะฮ ี

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บะทอง-

นาหวัชา้ง เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไร่  

เทศบาลต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงึ 

เทศบาลต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วงัยาง 

เทศบาลต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนน

ทรายค า เทศบาลต าบลบวัสวา่ง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้ผึ้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาเหมอืง

 เทศบาลต าบลพงัโคนศรีจ าปา อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ม่วงไข ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงไข ่อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นด่าน

พฒันา เทศบาลต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคก

สะอาด เทศบาลต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฝัง่แดง 

เทศบาลต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ภูเงนิ 

เทศบาลต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพงัโคน เทศบาลต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อดุม

วฒันา เทศบาลต าบลเชยีงสอื อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        



55 / 178

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนแค

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บุ่ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่า

ศาลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นโพน เทศบาลต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัยอด

ล าธาร เทศบาลต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กกปลา

ซวิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกปลาซวิ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ยางโลน้ 

เทศบาลต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมภูพาน

เหนือ เทศบาลต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฮ่องสมิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จดั

ระเบยีบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงมะไฟ 

เทศบาลต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกเลาะ

นอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพาน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองใส

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นายอ 

เทศบาลต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เชยีง

เครือ เทศบาลต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็แมด 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงชน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดงมะไฟ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พะโค 

เทศบาลต าบลเมอืงทองท่าแร่ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

มะขามป้อม เทศบาลต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนหอม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพงั

ขวา้งกลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพงั

ขวา้งเหนือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

หา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงลาย อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ลาด เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ลาด

สมบูรณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแคน เทศบาลต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอน

กระเลน็ เทศบาลต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชนนา

ออ้ยค าสะอาด เทศบาลนครสกลนคร อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลท่าแร่ เทศบาลต าบลท่าแร่ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พฒันา 

เทศบาลต าบลกดุเรือค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขวั

ก่าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลขวัก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นขาม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขวัก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพธิ์ทอง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นคอน

สวรรค ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกแสง 

เทศบาลต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปาน

เจริญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

ไร่ ม.13 องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองตากวย องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหนองแวง เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนน

เจริญศิลป์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโนน

สวา่งภริมย ์เทศบาลต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองม่วง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลนาซอ เทศบาลต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัโพธิ์

ชยัวทิยาราม เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวงั

บงนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลอนิทรแ์ปลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอนิทรแ์ปลง 

อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลศรีวชิยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ป่าโจ

ดดงบงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาดภูวง 

เทศบาลต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไฮ่-

ปลาโหล เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพระ

ธาตุศรีมงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จ าปา 

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลวาริชภูม ิเทศบาลต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุพล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณวสุิทธาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดน ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัอมัพ

วนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคกส ี

เทศบาลต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โคก

พทุรา องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลโกน อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาลเน้ิง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เดื่อ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลธาตุทอง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กดุจกิ 

เทศบาลต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บ่อรา้ง 

เทศบาลต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บงเหนือ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พนันา 

เทศบาลต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

สรา้งแป้น เทศบาลต าบลดอนเขอืง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นงอ่นหนองพะเนาว ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนามแท่งนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นถอ่น อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ทรายมูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูล อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สโมสรประชาสามคัคี เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตา้ย

ใหม่พฒันา เทศบาลต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโพน

สวา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนสูง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสวา่งแดนดนิ เทศบาลต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

แซง เทศบาลต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สสุีก 

เทศบาลต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

ม่วง เทศบาลต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

แสนตอ เทศบาลต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ทนัสมยั เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ากอ้น 

เทศบาลต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนแดง 

เทศบาลต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบุญ

เรือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรีบุญ

เรือง (โนนสวรรค)์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศอ านวย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บะหวา้ 

เทศบาลต าบลบะหวา้ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โพนงาม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

สาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กลาง-นา

โน เทศบาลต าบลโพนแพง อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองบวัแดง เทศบาลต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นา

ดอกไม ้เทศบาลต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เม่นใหญ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลอากาศอ านวย เทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลดง

มะไฟ เทศบาลต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด

 เทศบาลต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเจริญศิลป์ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

วานรนิวาส เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวาริชภูม ิ

เทศบาลต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลส่องดาว 

เทศบาลต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบะหวา้ เทศบาลต าบลบะหวา้ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบล

อากาศอ านวย (ชมุชนอปุถมัภ)์ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 6,919,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 6,919,000                 

งบอดุหนุน 6,919,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,919,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 6,919,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 6,919,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

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

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืง คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั  6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือ ก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่

 170 กโิลวตัต ์แบบเปิดขา้งเททา้ยเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอ คนั 1 2,119,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 210,937,900              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 171,579,000              

งบอดุหนุน 171,579,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 171,579,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 171,579,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สน.ถ.86-001 สายบา้นโคกสวา่ง หมู่ที่ 4 ต าบลนา

โพธิ์ กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร สาย 1 8,624,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สน.ถ.63-003 สายบา้นดงชน หมู่ที่ 2 - บา้นหนอง

มะเกลอื หมู่ที่ 6 - บา้นทามไฮ หมู่ที่ 5 ต าบลดงชน กวา้ง 6 เมตร ยาว 

940 เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงชน อ าเภอเมอืง สาย 1 2,033,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สน.ถ 10-001 สายบา้นกกกอก หมู่ที่ 12 - บา้นงิ้วด่อน

 หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้วด่อน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 1 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน า้และบ่อพกั เทศบาลต าบลงิ้วด่อน สาย 1 9,763,000                    
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02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.58-013 สายบา้นนาเพยีงเก่า - บา้นม่วง หมู่ที่ 2บา้นนาเพยีงเก่า 

ต าบลนาเพยีง กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร สาย 1 9,907,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.58-015 สายบา้นศรีคงค า - หว้ยไห หมู่ที่ 5 บา้นศรีคงค า ต าบลนา

เพยีง กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร สาย 1 8,194,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.140-05 สายบา้นสนามบนิ - บา้นงิ้ว หมู่ที่ 16 ต าบลอุ่มจาน กวา้ง 

6 เมตร ยาว 1,895 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลอุ่

มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร สาย 1 6,330,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.140-03 สายบา้นหนองบวัสรา้ง หมู่ที่ 7 - บา้นบ่อพงัแคน ต าบลอุ่

มจาน กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,595 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร สาย 1 5,330,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.57-001 สายบา้นโคกศิลา หมู่ที่ 7 เสน้ทางขา้งโรงเรียนบา้นโคก

ศิลา - วดัป่าบา้นค าบอน ต าบลโคกศิลา กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหลทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร สาย 1 6,120,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.20-009 สาย สปก. หนองผอื - หว้ยบุ่น หมู่ที่ 2 บา้นหนองผอื 

ต าบลนาใน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,285 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั สาย 1 3,754,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.20-009 สาย สปก. อูนดง - หนองผอื หมู่ที่ 1 บา้นอูนดง ต าบลนา

ใน กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,415 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ

 0.50 เมตร เทศบาลต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร สาย 1 9,799,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.88-006 สายบา้นภูเพก็ หมู่ที่ 12 - บา้นประชาสุขสนัต ์ต าบลนาหวั

บ่อ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ

 0.50 เมตร เทศบาลต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร สาย 1 6,725,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนน คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สน.ถ.88-005 สายบา้นหนองไผ่นอ้ย หมู่ที่ 11 - บา้นนาสาวนาน

 หมู่ที่ 17 ต าบลนาหวับ่อ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลนาหวับ่อ อ าเภอ สาย 1 9,044,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งรางระบายน า้รูปตวัยูขอบทางฝัง่ซา้ย รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สน.ถ.102-01 สายบา้นบะทอง - บา้นนาตากลาง หมู่ที่ 12 

บา้นบะทองใหม่ ต าบลพรรณา กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 

0.15 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอ สาย 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งรางระบายน า้รูปตวัยูขอบทางฝัง่ขวา รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สน.ถ.102-01 สายบา้นบะทอง - บา้นนาตากลาง บา้นบะ

ทองใหม่ หมู่ที่ 12 ต าบลพรรณา กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 

0.15 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลพรรณานคร อ าเภอ สาย 1 3,617,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สน.ถ.27-001 สายบา้นบดมาด - บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 4 

ต าบลพอกนอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 

เทศบาลต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร สาย 1 4,661,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สน.ถ.27-002 สายบา้นคางฮงุ - บา้นบงึ หมู่ที่ 6 ต าบล

พอกนอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร สาย 1 3,685,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.116-05 สายบา้นขมิ้น หมู่ที่ 3 - บา้นเปือย หมู่ที่ 2 ต าบลวงัยาง 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลวงัยาง 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร สาย 1 3,374,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.63-002 สายบา้นหนองมะเกลอื หมู่ที่ 6 - บา้นทามไฮ หมู่ที่ 5 

ต าบลดงชน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงชน อ าเภอ สาย 1 3,103,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ สน.ถ.64-004 สายบา้นดงขวาง - บา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 

ต าบลดงมะไฟ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 21,268 ตารางเมตร

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร สาย 1 9,639,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.64-014 สายบา้นนาแก (บา้นฝาก) - ชมุชนหนองมนัปลา หมู่ที่ 4 

ต าบลดงมะไฟ กวา้ง 5 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอ สาย 1 2,811,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.43-001 สายเชือ่มระหวา่งบา้นนอ้ยจอมศรี หมู่ที่ 4 - บา้นฮางโฮง 

หมู่ที่ 5 (ซอยหนองสองหอ้ง) ต าบลฮางโฮง กวา้ง 5 เมตร ยาว 767 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ไหลทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลฮางโฮง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร สาย 1 1,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.43-006 สายบา้นนาดอกไม ้หมู่ที่ 6 (ซอยสวนแม่ขาว) ต าบลฮาง

โฮง กวา้ง 5 เมตร ยาว 767 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 

0.50 เมตร เทศบาลต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร สาย 1 1,999,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.9-0002 สายบา้นบงึโนนอก หมู่ที่ 7 - บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ต าบล

โคกส ีกวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร สาย 1 7,660,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สน.ถ.14-008 สายทางแยกถนนสรา้งดู่ สรา้งแป้น - 

ถนนโนนแสงทอง หมู่ที่ 6 บา้นสรา้งดู่ ต าบลดอนเขอืง กวา้ง 8 เมตร ยาว

 900 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลดอนเขอืง อ าเภอสวา่งแดนดนิ สาย 1 1,889,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ สน.ถ.14-010 สายทางแยก ทล.22 - บา้นงิ้ว หมู่ที่ 10 

บา้นดอนเขอืง ต าบลดอนเขอืง กวา้ง 5 เมตร ยาว 735 เมตร หนา 0.04 

เมตร เทศบาลต าบลดอนเขอืง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร สาย 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.39-003 สายบา้นหนองยา่งชิ้น - บา้นหนองหลวงวฒันา หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองหลวง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร สาย 1 3,272,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 สน.ถ.39-002 สายบา้นหนองหลวง - บา้นขาม หมู่ที่ 7 บา้นนาออ้ม 

ต าบลหนองหลวง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร สาย 1 2,982,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ สน.ถ. 10-008 สายบา้นนายอ หมู่ที่ 8 - คูสนาม หมู่ที่ 3 

ต าบลงิ้วด่อน กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาล

ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร สาย 1 6,488,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นดงมะไฟ 

หมู่ที่ 1 บา้นประชาสุขสนัต ์หมู่ที่ 9 ต าบลขมิ้น กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,610 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร สาย 1 9,995,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้น

หนองไผ่ หมู่ที่ 4 - บา้นป่ารกัน า้ หมู่ที่ 11 ต าบลโคกส ีกวา้ง 5 เมตร ยาว

 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาล

ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร สาย 1 6,686,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สาย

ถนนโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 บา้นหนั ต าบลสวา่งแดนดนิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 

1,312 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่ง สาย 1 2,051,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนามแท่ง

ใหญ่ หมู่ที่ 2 - บา้นค าเจริญ หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นถอ่น กวา้ง 5 เมตร ยาว 

345 เมตร หนา 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นถอ่น อ าเภอ สาย 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สน.ถ.12-001 สายบา้นดอนเชยีงคูณ หมู่ที่ 5 

ต าบลเชยีงเครือ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,351 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง สาย 1 3,698,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ สน.ถ.12-008 สายวดัโพธิ์ชยัเชยีงเครือ หมู่ที่ 14 

ต าบลเชยีงเครือ กวา้ง 5 เมตร ยาว 311 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,555 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร สาย 1 730,000                      

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 26,948,700                

งบอดุหนุน 26,948,700                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,948,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 26,948,700                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 16,506,400                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอนตาลโนนสูง เทศบาล

ต าบลพงัโคนศรีจ าปา อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโพนงามโคก องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคกภูเทศบาลต าบลโคกภู 

อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบะทอง-นาหวัชา้ง เทศบาล

ต าบลพรรณานคร อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นอเีลศิ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,063,300                    
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รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดงน า้เยน็ (รวม ส าหรบัศูนย)์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งค าองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตาลเน้ิง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,410,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบะฮ ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพงัขวา้งกลาง องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน

 ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นด่านพฒันา เทศบาลต าบลแร่ 

อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  ขนาด 81-100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัสโมสรประชาสามคัคี 

เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 12,410,200                

งบอดุหนุน 12,410,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,410,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 12,410,200                   

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

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด เทศบาลต าบลแพด อ าเภอ

ค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 6,205,100                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียนเด็กเลก็ 200 คน 8 หอ้งเรียน 

ตอกเสาเขม็ โรงเรียนเทศบาลวาริชภูม ิเทศบาลต าบลวาริชภูม ิอ าเภอ หลงั 1 6,205,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,122,400                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,122,400                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 295,600                   

งบลงทนุ 295,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 295,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 295,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งท างานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

อ าเภออากาศอ านวย ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 295,600                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 826,800                   

งบลงทนุ 826,800                   

ครุภณัฑ์ 826,800                      
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 826,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 19 304,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 12 180,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 21 231,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 21 79,800                        

กระทรวงยตุธิรรม 13,773,100                

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 459,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 459,500                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 459,500                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 459,500                   

งบลงทนุ 459,500                   

ครุภณัฑ์ 459,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 152,400                      

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ใบ 4 39,200                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ใบ 3 26,100                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ใบ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 46,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 1 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 96,100                        
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รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ก สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เตียง 1 15,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนัง่  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร คนั 1 6,900                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนอน  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั คนั 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ท าแผล  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร คนั 1 12,800                        

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้เครื่องมอื   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 7,900                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 115,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 115,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะแบบมอืถอื สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจจบัโลหะใตด้นิ   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชนจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 13,313,600                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 2,984,300                 

โครงการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงัเพือ่การมงีานท า 2,984,300                 

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการฝึกวชิาชพี 2,984,300                 

งบลงทนุ 2,984,300                 

ครุภณัฑ์ 899,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 899,600                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

อ าเภอสวา่งแดนดนิ  ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 449,800                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 449,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,084,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,084,700                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงงานฝึกวชิาชพี เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดนิ  

ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,084,700                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 5,488,000                 

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 5,488,000                 

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 5,488,000                 

งบลงทนุ 5,488,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,488,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,488,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชัน้ พรอ้มสิง่ก่อสรา้ง

ประกอบ เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดนิ  ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดน หลงั 1 5,488,000                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 4,841,300                 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 4,487,500                 

ยกระดบัการดูแลผูต้อ้งขงัหญิง ตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 2,149,800                 

งบลงทนุ 2,149,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,149,800                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,149,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นกระเบื้องแดนหญงิ เรือนจ าจงัหวดัสกลนคร  

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 2,149,800                    

ควบคุมผูต้อ้งขงั 2,337,700                 

งบลงทนุ 2,337,700                 

ครุภณัฑ์ 2,337,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 616,200                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดนิ  ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 120,000                      

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

แผ่นต่อนาท ีเรือนจ าจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดนิ

  ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 57,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ เรือนจ าจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 10 144,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย (1 แถว 4 ตวั) เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดนิ 

 ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ตวั 50 175,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 317,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ขนาดใหญ่ พรอ้มอปุกรณ์ติดต ัง้  เรือนจ า

อ าเภอสวา่งแดนดนิ  ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดนิ 

 ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ เรือนจ าจงัหวดัสกลนคร 

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 3 198,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 KW พรอ้มติดต ัง้ เรือนจ า

อ าเภอสวา่งแดนดนิ  ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 484,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทห์อ้งเยีย่มญาติผูต้อ้งขงั เรือนจ า

จงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 344,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบฝากขงัทางไกลผ่านจอภาพ เรือนจ าอ าเภอ

สวา่งแดนดนิ  ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเติมอากาศในบ่อบ าบดั เรือนจ าจงัหวดัสกลนคร  

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 4 82,000                        

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั 353,800                   

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 353,800                   

งบลงทนุ 353,800                   

ครุภณัฑ์ 135,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 135,000                      
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รายการระดบัที1่: เกา้อี้แลคเชอร ์เรือนจ าจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 150 135,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 218,800                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ผูต้อ้งขงั ขนาดความจ ุ15 หอ้ง แดนฝึก

วชิาชพี  เรือนจ าอ าเภอสวา่งแดนดนิ  ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ งาน 1 218,800                      

กระทรวงแรงงำน 739,100                   

กรมการจดัหางาน 739,100                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 489,000                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 375,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 114,000                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 8,000                      

งบด าเนินงาน 8,000                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,000                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,800                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 180,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 180,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 180,000                   

งบลงทนุ 180,000                   

ครุภณัฑ์ 180,000                      
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ครุภณัฑส์ านกังาน 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 180,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 70,100                     

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 56,600                     

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กระทรวงวฒันธรรม 684,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 684,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 684,000                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 684,000                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 684,000                   

งบลงทนุ 684,000                   

ครุภณัฑ์ 684,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 14,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 41,100                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ ขนาด 22 น้ิว ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 10,200                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 272,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 33,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพเคลือ่นไหว (VDO) ระบบดจิติอล 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร ตวั 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 35,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงส าหรบัหอ้งประชมุพรอ้มติดต ัง้อปุกรณ์ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 155,800                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 356,900                      

รายการระดบัที1่: หมอ้แปลงไฟฟ้า ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสกลนคร  

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หมอ้ 1 356,900                      

กระทรวงศึกษำธิกำร 2,585,701,294            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 323,093,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 1,261,100                 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 1,261,100                 

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 1,261,100                 

งบรายจ่ายอื่น 1,261,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 1,261,100                    

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 53,080,000                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 53,080,000                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 20,694,300                

งบอดุหนุน 20,694,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,694,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 9,218,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 11,476,000                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 32,385,700                

งบอดุหนุน 32,385,700                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 32,385,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 16,241,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 16,144,000                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 864,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 864,000                   
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ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 864,000                   

งบรายจ่ายอื่น 864,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 864,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 256,952,600              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 256,952,600              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 43,496,600                

งบอดุหนุน 43,496,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 43,496,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 6,881,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 7,084,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 29,530,400                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 213,456,000              

งบอดุหนุน 213,456,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 213,456,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 183,385,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 9,592,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,943,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 5,656,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 8,878,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 10,936,200                

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 7,569,400                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 7,569,400                 

งบลงทนุ 7,569,400                 

ครุภณัฑ์ 3,382,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,565,200                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบ แยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน

มรีะบบฟอกอากาศ ขนาด 26,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค  11 เครื่อง 20 724,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ - เกา้อี้  ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารภาค   11 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ - เกา้อี้  บุคลากรระดบั 7 -9 ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค   11 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 6 56,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ - เกา้อี้  บุคลากรระดบั 3 - 6 ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค  11 ชดุ 23 195,500                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ - เกา้อี้ ท  างาน ส านกังานศึกษาธกิารภาค   11 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 19,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 

20 แผ่นต่อนาท ีส านกังานศึกษาธกิารภาค   11 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบัเกบ็เอกสารท ัว่ไป ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค   11 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 3 9,300                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ขนาด 12 ที่ (หอ้งประชมุเลก็) ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค   11 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งประชมุ 12 ที่ (หอ้งประชมุเลก็) ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค   11 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 12 24,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารเหลก็บานเลือ่นกระจก ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

  11 ตู ้ 15 75,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ขาพบัได ้ส านกังานศึกษาธกิารภาค   11

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 40 60,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้เบาะนวม  ขาเหลก็ (หอ้งประชมุใหญ่) ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค   11 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 80 96,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขกหอ้งศึกษาธกิารภาคและรองศึกษาธกิารภาค 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค   11 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุรบัแขก ส านกังานศึกษาธกิารภาค   11 ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ ชดุ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา  ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

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

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 82,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ส านกังาน

ศึกษาธกิาร เครื่อง 2 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร ส านกังานศึกษาธกิารภาค  

11 เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองน า้ ส านกังานศึกษาธกิารภาค   11 ต าบลธาตุ

เชงิชมุ เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวปิกฟตุ ส านกังานศึกษาธกิารภาค   11 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 25,000                        
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ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 735,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงหอ้งประชมุ (หอ้งประชมุเลก็) ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค  11 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารภาค   11 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 4 148,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงหอ้งประชมุ (หอ้งประชมุใหญ่) ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค   11 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 300,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,186,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 670,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงป้าย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 11    ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็รถราชการ ขนาด 2 คนั ส านกังาน

ศึกษาธกิารภาค 11   ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้หลงัคาโครงเหลก็มงุเหลก็เคลอืบอลูซงิคด์า้นหลงั 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 11   ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร รายการ 1 420,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,016,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร   

ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 2,216,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งประชมุใหญ่ ส านกังานศึกษาธกิารภาค 11   

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 800,000                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 500,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าภายในอาคาร หลงัที่ 2 ส านกังานศึกษาธกิาร

ภาค 11   ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 500,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 1,399,000                 

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,399,000                 

งบลงทนุ 1,399,000                 

ครุภณัฑ์ 1,399,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,399,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 33 528,000                      
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รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสกลนค ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 33 125,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 11 สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 25 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

11 สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 25 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน  

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 11 สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 

11 สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 11 ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 11 สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 1 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 11 สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 1,570,000                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 1,570,000                 

งบอดุหนุน 1,570,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,570,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื แห่ง 1 1,570,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยาง กวา้ง 4.5 เมตร ยาว 1 กโิลเมตร

 ค่ายลูกเสอืจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 1,570,000                    

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 397,800                   

จดัการศึกษานอกระบบ 397,800                   
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งบลงทนุ 397,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 397,800                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 24,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งน า้ กศน.อ าเภอสวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่ง

แดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 24,800                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 373,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภอกดุบาก ต าบลกดุบาก 

อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 373,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,267,506,894            

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 2,559,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,559,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 2,559,154                 

งบด าเนินงาน 2,559,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,559,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,559,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 2,400,800                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนกดุบาก

พฒันาศึกษา ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนโพนงาม

ศึกษา ต าบลโพนแพง อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนแวง

พทิยาคม ต าบลแวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนเต่า

งอยพฒันศึกษา ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 835,765,680              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 810,882,200              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 810,882,200              

งบอดุหนุน 810,882,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 810,882,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 151885 810,882,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 151885 110,856,400                 

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 151885 57,075,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 151885 59,394,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 151885 95,671,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 151885 487,884,600                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 24,883,480                

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 9,678,500                 

งบลงทนุ 9,678,500                 
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ครุภณัฑ์ 5,200,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองลาด(ราษฎรอ์ทุศิวทิยาคม) ต าบลหนองลาด อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นม่วงลายราษฎรผ์ดุงศิลป์ ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโคกก่องสหมติรวทิยาคาร ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาค าวทิยาคาร ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนนิรมยั ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนนาเพยีงสวา่งวทิยานุกูล ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นมาย ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงยาง ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นเดื่อศรีคนัไชย ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัเยีย่ม ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขวัก่าย ต าบลขวัก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขาม(ขามเขตวทิยาคาร) ต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่ากอ้น ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนากะทาด ต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นจนัทรเ์พญ็ ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยหบีวทิยาธาร ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นม่วงไขป่ระชาราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรี

สุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลเชยีงสอื อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแกว้ ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นแป้นสามคัคีราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นกลางนาเดื่อ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหลบุเลา ต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนดงมะไฟวทิยา ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวาริชวทิยา ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,478,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,478,500                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นม่วงลายราษฎรผ์ดุงศิลป์ ต าบลม่วงลาย 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นโคกก่องสหมติรวทิยาคาร ต าบลโคกก่อง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนนาเพยีงสวา่งวทิยานุกูล ต าบลนาเพยีง อ าเภอ

กสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นขาม(ขามเขตวทิยาคาร) ต าบลคอ้ใต ้

อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 263,500                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 

จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นจนัทรเ์พญ็ ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย

 จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหว้ยหบีวทิยาธาร ต าบลตองโขบ อ าเภอ

โคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นม่วงไขป่ระชาราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลด่าน

ม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลโพนนาแกว้ ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพน

นาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นแป้นสามคัคีราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นแป้น 

อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นกลางนาเดื่อ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนา

แกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหลบุเลา ต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน แห่ง 1 216,000                      

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 15,204,980                

งบลงทนุ 15,204,980                

ครุภณัฑ์ 15,204,980                   
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,964,980                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยน า้เที่ยง ต าบลกดุเรือค า  

อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นขวัก่าย  ต าบลขวัก่าย  อ าเภอ

วานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นสง้เปือย  ต าบลขวัก่าย  อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นคอนศรีบะสะแบง ต าบลคอน

สวรรค ์ อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโคกแสง  ต าบลคูสะคาม  อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นโพธิ์ตาก ต าบลเดื่อศรีคนั

ไชย  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นธาตุตาลเดี่ยว ต าบลธาตุ  อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองตากวย ต าบลธาตุ  อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองฮาง  ต าบลธาตุ  อ าเภอ

วานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองม่วง  ต าบลนาค า  อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาซอ  ต าบลนาซอ  อ าเภอวานร

นิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนิเหบิ  ต าบลวานรนิวาส  

อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ  ต าบลหนองแวง  อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโนนทบัชา้ง ต าบลหนองแวงใต ้ 

อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองแวง  ต าบลหนองแวงใต ้ 

อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาจาร  ต าบลหนองสนม  อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์  ต าบลหนองสนม  อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโพนแพง  ต าบลหนองสนม  

อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นขาม ต าบลขวัก่าย  อ าเภอวานร

นิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัเวนิ ต าบลขวัก่าย  อ าเภอ

วานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองปลาหมดับวังาม  ต าบลคู

สะคาม  อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเดื่อศรีคนัไชย  ต าบลเดื่อศรีคนั

ไชย  อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นยางค า ต าบลเดื่อศรีคนัไชย  

อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวงัหวา้ ต าบลธาตุ  อ าเภอวานร

นิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 144,420                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาอวนนอ้ย ต าบลธาตุ  อ าเภอ

วานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ท่าศรีไคลวทิยาคม  ต าบลธาตุ  

อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 4 192,560                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นกดุเรือ ต าบลนาซอ  อ าเภอ

วานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองนาหารสมสนุกวทิยา  

ต าบลนาซอ  อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นปลาหลาย  ต าบลวานรนิวาส 

อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงับง ต าบลวานรนิวาส  อ าเภอ

วานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนแดง  ต าบลศรีวชิยั  อ าเภอ

วานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแกง้ ต าบลศรีวชิยั  อ าเภอวานร

นิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นศรีวชิยั ต าบลศรีวชิยั  อ าเภอ

วานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นวงัเยีย่ม ต าบลหนองแวงใต ้ 

อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาบวั ต าบลหนองแวงใต ้ 

อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นก่อ ต าบลหนองสนม  อ าเภอ

วานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนอนุบาลค าตากลา้ ต าบลค าตากลา้  

อ าเภอค าตากลา้  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองแสงดงอบี่าง  ต าบลนาแต ้

 อ าเภอค าตากลา้  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนแพดพทิยารตัน ์ต าบลแพด  อ าเภอ

ค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นตาด  ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นกดุจาน  ต าบลแพด  อ าเภอค า

ตากลา้  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดงบงั  ต าบลแพด อ าเภอค าตา ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นดงอด่ีอย  ต าบลแพด  อ าเภอค า

ตากลา้  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองบวัสมิ ต าบลหนองบวัสมิ  

อ าเภอค าตากลา้  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองพอกนอ้ย  ต าบลค าตากลา้

 อ าเภอค าตากลา้  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแสนสุขสามคัคี  ต าบลค าตากลา้

 อ าเภอค าตากลา้  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์  ต าบล

นาแต ้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาแต ้ต าบลนาแต ้ อ าเภอค าตา

กลา้  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเพยี ต าบลหนองบวัสมิ  อ าเภอ

ค าตากลา้  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นท่างาม ต าบลหนองบวัสมิ  

อ าเภอค าตากลา้  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองท่มท่ากระดนั  ต าบลดง

หมอ้ทอง  อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นขี้เหลก็เหลา่สมบูรณ์  ต าบลดง

หมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นด่านสมบูรณ์ ต าบลดงหมอ้ทองใต ้

  อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นหนองแอกดอนสวรรค ์ ต าบลดง

เหนือ  อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นพทุธรกัษา ต าบลโนนสะอาด  

อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโพธิ์ชยั  ต าบลหนองกว ัง่  อ าเภอ

บา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาดูนนาด ี ต าบลหนองกว ัง่  

อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยหลวั ต าบลหว้ยหลวั  

อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงหว้ยเปลอืย  ต าบลดงหมอ้

ทอง อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองลาด  ต าบลดงหมอ้ทอง 

อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ขาวสงา่เจริญวทิย ์ ต าบลดงหมอ้ทอง

ใต ้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสามแยกพทิกัษ ์ ต าบลโนน

สะอาด  อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นโนนสะอาดนาเหมอืด  ต าบล

โนนสะอาด  อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน สรา้งแกว้อ่างค าคอ้อ านวยวทิย ์ 

ต าบลบ่อแกว้  อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงยาง ต าบลม่วง  อ าเภอบา้น ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นมาย  ต าบลมาย  อ าเภอ

บา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองบ่อ  ต าบลมาย  อ าเภอ

บา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองกว ัง่หนองกรุงศรี  ต าบล

หนองกว ัง่  อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นค าลอดพื้น  ต าบลหนองกว ัง่  

อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหว้ยทราย  ต าบลหว้ยหลวั 

อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นเหลา่ผกัใส่  ต าบลหว้ยหลวั 

อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่ากอ้น  ต าบลท่ากอ้น  อ าเภอ

อากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นท่าควาย  ต าบลท่ากอ้น  อ าเภอ

อากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลนาฮ ี อ าเภอ

อากาศอ านวย  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนากะทาด  ต าบลนาฮ ี อ าเภอ

อากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นบะยาว  ต าบลบะหวา้  อ าเภอ

อากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นเซอืม  ต าบลโพนแพง  อ าเภอ

อากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นขา้วแป้ง  ต าบลวาใหญ่  อ าเภอ

อากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นวาใหญ่  ต าบลวาใหญ่  อ าเภอ

อากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียนบา้นนาดอกไม ้ ต าบลสามคัคีพฒันา 

 อ าเภออากาศอ านวย  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นสงเปือย  ต าบลนาฮ ี อ าเภอ

อากาศอ านวย  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        
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รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นบะหวา้ ต าบลบะหวา้  อ าเภอ

อากาศอ านวย  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงสาร ต าบลโพนงาม  อ าเภอ

อากาศอ านวย  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดงเสยีว ต าบลโพนงาม  อ าเภอ

อากาศอ านวย  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นโพนงาม  ต าบลโพนงาม 

อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 48,140                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน ชมุชนบา้นกลางนาโน  ต าบลโพนแพง

 อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นแพงใหญ่  ต าบลโพนแพง 

อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นหนองบวัแดง  ต าบลวาใหญ่ 

อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนทอย  ต าบลสามคัคีพฒันา 

อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นดอนแดงเม่นใหญ่  ต าบลอากาศ

 อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ(DLIT) โรงเรียน บา้นนาเมอืง ต าบลอากาศ  อ าเภอ

อากาศอ านวย  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 96,280                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,240,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชงิดอย ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนามบนิ ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาเพยีงสวา่งวทิยานุกูล (สาขาศรีคงค า) ต าบลนาเพยีง

 อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองปลาตอง(ประชาวทิยาคาร) ต าบลนาเพยีง 

อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเพยีงเก่าสนธริาษฎรส์ามคัคี ต าบลนาเพยีง 

อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซง่เต่า ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนแกง้ค าประชาสามคัคี ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอุ่มจาน ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนามนประชาสามคัคี ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรี

สุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงหนองเหยีน ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรี

สุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแคน ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตองโขบ ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลาดคอ้ ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นด่านม่วงค า ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาสนีวล ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าปอสหพฒันศึกษา ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอ

โคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยหวด ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกวนบุ่น ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร ์ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้พคุุรุราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลบา้นแป้น อ าเภอ

โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัปลาเซอืม ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกแกว้ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ราษฎรพ์ฒันา ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภู ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพะโค ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนธาตุนาเวงวทิยา ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนหว้ยปลาใยผดุงวทิยา ต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงยอสามคัคีพทิยาศิลป์ ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพงัขวา้งเหนือ 909 กรป.กลางอปุถมัภ ์ต าบลพงั

ขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนา(คุรุราษฎรอทุศิวทิยายน) ต าบลหนองลาด 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นฮางโฮงประชาอทุศิ ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสมัพนัธ ์ต าบลหนองลาด อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนากบัแก ้ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนผกัแพวบ ารุงวทิยา ต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแคนสหราษฎรว์ทิยา ต าบลเหลา่ปอแดง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหมูโพธิ์ศรีชมุชนพฒันา ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแก ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงขวาง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดงชนเหลา่แมดบ ารุงวทิย ์ต าบลดงชน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแข ้ต าบลดงชน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าม่วง ต าบลหนองลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสระ ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนเชยีงคูณ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเยีย่มน า้พงุ ต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนยางค า กรป.กลางพฒันา ต าบลโนนหอม 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนกา้งปลาโนนสมบูรณ์ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพะเนาว ์สาขาบา้นนาขาม ต าบลหว้ยยาง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนดอนเชยีงบาลราษฎรบ์  ารุงศิลป์ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสวรรคส์มบูรณ์วทิย ์ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสายปลาหลาย (คุรุราษฎรผ์ดุง) ต าบลหนองลาด 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนบกสหราษฎรว์ทิยา ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งค า ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งฟาก ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าบอน ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนทุ่งเจริญพฒันา ต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแกด า ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองฮงัแหลว ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโสกวงัออ้ยหนู(ประชาสามคัค)ี ต าบลทุ่งแก อ าเภอ

เจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงสวา่ง ต าบลนิคมน า้อูน อ าเภอนิคมน า้อูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวับาน ต าบลหนองบวั อ าเภอนิคมน า้อูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกัเทยีม ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อูน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมสะอาด ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเปือย ต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเรือตอเรือ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นอุ่มไผ่ไผ่ทอง ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกลางหนองดนิด า ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าสองคอน ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะทองนาหวัชา้ง ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาตากาง ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสุทธมิงคล ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนอดุม ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเลา ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสาขวญักดุกอ้ม ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขมิ้น ต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบลสวา่ง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทดิไทย ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนกอย ต าบลสวา่ง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคางฮงุ ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะหวัเมย ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งหนิวทิยานุเคราะห ์ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูเพก็ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิแตก ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนพรรณาวทิยา(สาขาบา้นหนองทุ่ม) ต าบลพรรณา 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาขามผดุงวทิยา ต าบลเชงิชมุ อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุน า้ขุน่ ต าบลเชงิชมุ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาใน ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนพอก ต าบลเชงิชมุ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเดิ่นดอนขาว ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณา ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นม่วงไขบ่า้นเมก็(โพธิ์ชยัวทิยา) ต าบลพรรณา 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนม่วย ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชา้งมิง่ ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาลอ้ม ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนดู่ ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงสวรรคห์นองนกกด ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสามคัคี ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาแยง ต าบลม่วงไข ่อ าเภอพงัโคน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไฮ ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแคนโคกสะอาด ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสมสะอาด ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนขมิ้น ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรา้งขุย่ ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนหวาย ต าบลม่วงไข ่อ าเภอพงัโคน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าลาด ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนสวางกลางเจริญ ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวั(สาขานาเชอืก) ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสงเปลอืย ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนสวาง ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกงุ ต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกตาดทอง ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวง ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนสม้โฮงวทิยาคม ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริช ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนไผ่ ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงบงัป่าโจด ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธาตุกดุพรา้ว ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบาง ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวาริชภูมพิทิยาคาร ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าปาศิริราษฎร ์ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผกัตบ ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกศาลา ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาบ่อ ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าบดิโคกโพนยาง ต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูม ิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนยานาง ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเหลา่โพนทองขอนขวา้ง ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองดนิด า ต าบลตาลโกน อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางงาม(สาครเขตอดุม) ต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพนันา ต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวา้ ต าบลทรายมูล อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหอยคนั ต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นถอ่น ต.พนันา ต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเมก็(พฒันะบ ารุง) ต าบลทรายมูล อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาเตียง ต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าไชยวาน ต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตา้ยนาคูณวทิยา ต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวาย ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค านาด ีต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองบวัแพ ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตาล ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเจริญราษฎรบ์  ารุง ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุพลศึกษา ต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นมา้ ต าบลทรายมูล อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นชมุชยัหนองยา่งชิ้น ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นยางค า ต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าตานา (อรญัวาสวทิยา) ต าบลพนันา อ าเภอ

สวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าสะอาด(สวรรคค์งคา) ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางวั ต าบลแวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าสะแนน ต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนม่วงไข ่ต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าเจริญวทิยา ต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อรา้ง (ผลานิวรรต) ต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่งแดน ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหลวง ต าบลธาตุทอง อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขาว ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวสัด ีต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบาก ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสไีค ต าบลแวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้โพนสวางยางชมุ ต าบลโพนสูง อ าเภอสวา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคนัชา ต าบลธาตุทอง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนยานาง ต าบลทรายมูล อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอ้ใต ้ต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนสะอาด ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนงาม ต าบลแวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหลกัชา้ง ต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหอย ต าบลธาตุทอง อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นธาตุ ต าบลธาตุทอง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนสูง ต าบลโพนสูง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแวง ต าบลแวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกหนองกงุ ต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทนัสมยั ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค ากา้ว ต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อแกใหญ่ (มติรภาพที3่6) ต าบลปทุมวาปี อ าเภอ

ส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุแสง(ธาราประชาบ ารุง) ต าบลวฒันา อ าเภอส่อง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าวารี ต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนอภยัด ารงธรรม ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นไทยเจริญ ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจ าปาดง ต าบลกดุเรือค า อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาโพธิ์ ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นผาศกัดิ์ทรพัยเ์จริญ ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาถอ่น ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนค า ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสนัติสุขสระแกว้ ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเหมอืดเมีย่ง ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงเหนือ ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าชา้งเจริญไพศาล ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสรศรี ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบ่อแดง ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนไทย ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนแดงค าออ้ ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนนาเต่าสุขสวรรค(์ประชาราษฎร ์347) ต าบลโนน

สะอาด อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาขา่วทิยา ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแสบง ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจาร ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้จ ัน้ ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซอ่มดู่ ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าภูทอง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนค าปลาฝานาทว ีต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลมึบอง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค ายาง ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนนาจานกลว้ยนอ้ย ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นค าเจริญ ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนยานาง ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนอดุม ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนายม ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโทงดอนสวรรค ์ต าบลวานรนิวาส อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแสงค า ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัโพน ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบะป่าคา ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพธิ์ชยัแหลมทอง ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยแสง ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกถาวร ต าบลขวัก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้บุน้ ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแต ้ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนชนะสงัคม ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนางา่มเลา้ ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนแพง ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเชยีงเพง็ ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกก่องหนองแวง ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาคอย ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองขุน่นาค า ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุจกิ ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกก่องคูสะคาม ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอวานร ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโนนเจริญศิลป์ ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสนม ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองนาแซงโนนงิ้ว ต าบลขวัก่าย อ าเภอวานร ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดอนมยุหนองแฝก ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตาดโตน ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นขนุภูม ิต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคูสะคาม ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าเยีย่มโนนคอม ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาฮ ีต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าแร่ดงปลาปาก ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองสามขา ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาดอกไม ้ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวานอ้ย ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผอื ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคึม ต าบลโพนแพง อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลบะหวา้ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองตาไก ้ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงมะกุม้ ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุจอกนอ้ย ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นแพงนอ้ย ต าบลโพนแพง อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเสาวดั ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโพนก่อ ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเม่นนอ้ย ต าบลบะหวา้ อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโคกไมล้ม้ ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนายอ ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นกดุจอก ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาหวาย ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 424,741,260              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,797,600                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 3,797,600                 

งบลงทนุ 3,797,600                 

ครุภณัฑ์ 3,797,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,797,600                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนกดุ

บากราษฎรบ์  ารุง ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 50 74,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอ้นอ้ย ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 21 31,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คอ้ใหญ่ ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นกดุไห ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองสะไนราษฎรร์งัสฤษฏ ์ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เชงิดอย ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาม่องดงนิมติวทิยา ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 16 23,680                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่างาม ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาสนีวล ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองแขโ้นนมาลา ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 22 32,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โพนทองประชาอทุศิ ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เหลา่โพนคอ้เหลา่ราษฎรว์ทิยา ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดงหนองเหยีน ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

อูนโคก ต าบลหนองบวั อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองบ่อ ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนบา้นหว้ยหลวั ต าบลหว้ยหลวั อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นอุ่มไผ่ไผ่ทอง ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 44,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนม่วย ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยบุ่นนาทนั ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 28 41,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ผกัค าภู ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 57 84,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา 62 (บา้นนาหวับ่อบวัหนองเมก็) ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณา ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ม่วงไขบ่า้นเมก็ (โพธิ์ชยัวทิยา) ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 9 13,320                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

คางฮงุ ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าแหว ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) ต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 49 72,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บวั (สระพงัวทิยา) ต าบลสวา่ง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 80 118,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนดู่ ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตน้ผึ้ง ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาเหมอืง ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนท่า

ศาลาราษฎรว์ทิยา ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาจาน ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัปลาเซอืม ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนนายอ

วฒันา ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 36 53,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนชมุชน

เชยีงเครือราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนดอน

เชยีงบาลราษฎรบ์  ารุงศิลป์ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 17 25,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองไผ่ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กกสม้โฮง ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนธาตุ

นาเวงวทิยา ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นา (คุรุราษฎรอ์ทุศิวทิยายน) ต าบลหนองลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 26 38,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บอนสหราษฎรบ์  ารุง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 2,960                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองขุน่นาค า ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 10 14,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกตาดทอง ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้ยบาง ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ตาล ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ท่าสะอาด (สวรรคค์งคา) ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มา้ ต าบลทรายมูล อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อรา้ง (ผลานิวรรต) ต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 45 66,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาดอกไม ้ต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โคกสวสัด ีต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ค าสะแนน ต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

พนันา ต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

โนนเสาขวญั ต าบลแวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ภูตะคาม ต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บ่อแกใหญ่ (มติรภาพ36) ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนอภยั

ด ารงธรรม ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทนัสมยั ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเหลา่บา้นถอ่น ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนทุ่งเจริญพฒันา ต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงหลวง ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นจาร ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาดูนนาด ีต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาเลา ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบะหวัเมย ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนิแตก ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไร่บา้นไฮ่ ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นค าขา่ ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้พคุุรุราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร ์ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองปลาหมดับวังาม ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นสุวรรณคีรี ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ ต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาบวั ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงบงัป่าโจด ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงบงัป่าโจด ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงค าโพธิ์ ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองลาดวทิยาคาร ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนม่วงไข ่ต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นถอ่น ต.พนันา ต าบลพนันา อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดงแสนตอ (ผดุงราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นไทยเจริญ ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนอดุมสงัวรวทิยา ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 331,526,860              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 190,687,300              

งบลงทนุ 190,687,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 190,687,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,348,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นนาสนีวล ต าบลหนองแปน 

อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนอนุบาลบา้นม่วง

 ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นนาแต ้

ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 600,000                      
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รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นท่างาม 

ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ 

ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 162,256,700                 

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองศาลาราษฎรบ์  ารุง ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้น

พานสหราษฎรบ์  ารุง ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนบา้นหนองนาเลศิ ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมอืงสกลนคร หลงั 1 2,304,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาตงสหราษฎรอ์ทุศิ ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอ

โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 103/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองกระบอกราษฎรอ์ทุศิวทิยา ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ หลงั 1 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นหนองปลาดุกศรีวทิยา ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั หลงั 1 2,697,000                    

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

บา้นกวนบุ่น ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรี

สุพรรณ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นคอ้นอ้ย ต าบล

กดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบล

เหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นดงขมุขา้ว (คุรุ

ราษฎรร์งัสรรค ์2) ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นดอนหมูโพธิ์ศรี 

(ชมุชนพฒันา) ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นป่าผาง ต าบลนา

ตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นนาอ่างม่วงค า ต าบลนา

ตาล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้น

กลางนาเดื่อ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ หลงั 1 1,104,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นค าสะอาด ต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดนิ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกูล ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นบงึ ต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโคกมะนาวทนัสมยั ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคม

น า้อูน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นสูงเนินสามคัคี ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม

 จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นดงบงั (คุรุราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอ

เจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนบงเหนือ ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนหนองใสพรเจริญวทิยา ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นทุ่งเชอืก ต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นสมสะอาด ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นหนองหมากแซว ต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นโพนสวางกลางเจริญ ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบา้น

หนองฮงัแหลว ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 813,400                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นดอนเชยีงยนื ต าบลโพน

สูง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้น

สสุีกหว้ยโมง ต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นพงัโคน (จ าปาสามคัคี

วทิยา) ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นกดุตะกาบ ต าบลวาริชภูมิ

 อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นบะฮ ีต าบลบะฮ ีอ าเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นตา้ยนาคูณ

วทิยา ต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นตาล ต าบลโคก

ส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นค าชนดงตอ้ง 

ต าบลโพนสูง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองชาด 

ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นจ าปานาถอ่น 

ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นเลา่ (ประชานุ

เคราะห)์ ต าบลตาลโกน อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นทุ่งปลากดั 

ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนค าเจริญวทิยา 

ต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นสุวรรณคาม 

ต าบลสุวรรณคาม อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นนาถอ่น ต าบล

ตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโพนสวางกลาง

เจริญ ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นดอนยาว

ประชากรอปุการ ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นดงบงัป่าโจด 

ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นบะฮ ีต าบลบะฮี

 อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นสวา่ง ต าบล

สวา่ง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นถอ่น ต าบลเชงิ

ชมุ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นเสาขวญักดุกอ้ม

 ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

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

บา้นเหลา่ผกัใส่ ต าบลหว้ยหลวั อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นดงหว้ยเปลอืย ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนชมุชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตา

กลา้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นดงเสยีว ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองลาด ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นนางา่มเลา้ ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,663,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นนาดอกไม ้ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศ

อ านวย จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,028,000                    

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

บา้นท่าแร่ดงปลาปาก ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด 3 หอ้งเรียน 1 หอ้ง

ธุรการ โรงเรียนชมุชนขวัสูงสวรรค ์ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

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

บา้นหนองฮาง ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,663,000                    

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

บา้นหนิเหบิ ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,663,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นท่าเยีย่มโนน

คอม ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      
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รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองแอกดอน

สวรรค ์ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนประชานาดอกไม ้

ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองนาแซง

โนนงิ้ว ต าบลขวัก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนชมุชนบา้นกลางนา

โน ต าบลโพนแพง อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นโนนสะอาดนา

เหมอืด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นดอนแดงเม่น

ใหญ่ ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบล

แพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นหนองสามขา 

ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นค ายาง ต าบลดง

เหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนท่าแร่วทิยา ต าบลท่าแร่

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,528,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนบา้นงอ่นหนองพะเนาว ์

มติรภาพที่ 126 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,229,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม  

ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 11,656,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นกดุเรือค า  ต าบล

กดุเรือค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 13,242,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,634,400                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาถอ่น ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ท่ากอ้น ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นากะทาด ต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นาเมอืง ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

นายอ ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โนนอดุม ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

โคกก่องหนองแวง ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

วงัโพน ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

บา้นบะป่าคา ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองแสงค า ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองสนม ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      
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รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนอนุบาลบา้นม่วง ต าบล

ม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 884,300                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,649,100                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกกสม้โฮง ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 130,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นป่าหวา้น ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงยอสามคัคีพทิยาศิลป์ ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกก่องสหมติรวทิยาคาร ต าบลโคกก่อง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนากบัแก ้ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกดุบากราษฎรบ์  ารุง ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตองโขบ ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ แห่ง 1 171,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงไขป่ระชาราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลด่านม่วงค า

 อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลเชยีงสอื อ าเภอโพนนาแกว้ แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าศาลาราษฎรว์ทิยา ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนา แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตอ้นราษฎรด์ ารงวทิย ์ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภู แห่ง 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลภูพาน ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดั แห่ง 1 113,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหวด ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย แห่ง 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนายอวฒันา ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนอ้ยจอมศรี ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองลาด (ราษฎรอ์ทุศิวทิยาคม) ต าบลหนอง

ลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 180,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดกะเฌอ (คุรุราษฎรชู์วทิย)์ ต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกสูง (สหราษฎรบ์  ารุง) ต าบลโคกก่อง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุแฮดวฒันราษฎรผ์ดุง ต าบลกดุบาก อ าเภอ แห่ง 1 96,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยแคน ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ แห่ง 1 171,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลาดคอ้ ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนวฒันาวทิยา ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนา แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาแกว้พทิยาคม ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ราษฎรพ์ฒันา ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภู แห่ง 1 93,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองครองราษฎรป์ระสงค ์ต าบลกกปลาซวิ 

อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 157,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาตาลค าขา่ ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 129,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนศิริราษฎรว์ทิยาคาร ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืง แห่ง 1 323,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบอนสหราษฎรบ์  ารุง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงลายราษฎรผ์ดุงศิลป์ ต าบลม่วงลาย อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนโนนหอมไผ่ลอ้ม ต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบวัคุรุราษฎรส์ามคัคี ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนามนประชาสามคัคี ต าบลตองโขบ อ าเภอโคก

ศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 171,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนทองประชาอทุศิ ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอ

โคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัปลาเซอืม ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ แห่ง 1 142,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองผอืเทพนิมติ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นสรา้งคอ้ ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน แห่ง 1 122,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบ่อเดอืนหา้ ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดั แห่ง 1 153,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจนัทรเ์พญ็ ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเชงิชมุราษฎรนุ์กูล ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 128,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกเลาะวทิยาคาร ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีวชิา (ครุราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลหว้ยยาง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าวดั (คุรุราษฎรบ์  ารุงวทิย)์ ต าบลเหลา่ปอแดง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงมะไฟสามคัคีราษฎรอ์ทุศิ ต าบลดงมะไฟ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองสะไนราษฎรร์งัสฤษฏ ์ต าบลนาม่อง อ าเภอ

กดุบาก จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงหนองเหยีน ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรี

สุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 171,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่นาด ีต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ แห่ง 1 125,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลโพนนาแกว้ ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ แห่ง 1 142,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้พคุุรุราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลบา้นแป้น อ าเภอ

โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนน า้พงุจดัระเบยีบวทิยา ต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกภู ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 253,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย แห่ง 1 159,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นประชาสุขสนัติ์ ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 172,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพงัขวา้งเหนือ 909 กรป.กลางอปุถมัภ ์ต าบลพงั

ขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลานอ้ย (สุทธะเรืองศิลป์) ต าบลเหลา่ปอ

แดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าเยีย่มน า้พงุ ต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนงามคุรุราษฎรว์ทิยา ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุ แห่ง 1 83,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่โพนคอ้เหลา่ราษฎรว์ทิยา ต าบลเหลา่โพน

คอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 171,600                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแมดนาท่ม ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรี แห่ง 1 126,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเชยีงสอืราษฎรอ์  านวย ต าบลเชยีงสอื อ าเภอโพน แห่ง 1 142,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร ์ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนา แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลบุเลา ต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน จงัหวดั แห่ง 1 125,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางโลน้เจริญราษฎรไพบูลย ์ต าบลโคกภู อ าเภอ แห่ง 1 163,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบงึทวาย ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยทรายวทิยา ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 105,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุแข ้ต าบลดงชน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนผกัแพวบ ารุงวทิยา ต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาขาม ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดั แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหบีวทิยาธาร ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรี แห่ง 1 172,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นปุ่ งสหราษฎรบ์  ารุง ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอ แห่ง 1 142,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเดื่อ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชมภูพาน ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดั แห่ง 1 110,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขือ่นน า้พงุ ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองมะเกลอื ต าบลดงชน อ าเภอเมอืงสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพนกา้งปลาโนนสมบูรณ์ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุจาน ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงบงั ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงอด่ีอย ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตาด ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นผาศกัดิ์ทรพัยเ์จริญ ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค า แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนัติสุขสระแกว้ ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ แห่ง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองเหมอืดเมีย่ง ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตา แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเพยีพทิยาพฒัน ์ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ แห่ง 1 120,300                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลค าตากลา้ ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนนาเต่าสุขสวรรค(์ประชาราษฎร ์347) ต าบล

โนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นมาย ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหว้ยหลวั ต าบลหว้ยหลวั อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าลอดพื้น ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงหว้ยเปลอืย ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาดูนนาด ีต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้จ ัน้ ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนสะอาดนาเหมอืด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนแสบง ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพทุธรกัษา ต าบลโนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ชยั ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นลมึบอง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองท่มท่ากระดนั ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองลาด ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลหว้ยหลวั อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหลา่ผกัใส่ ต าบลหว้ยหลวั อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนขวัสูงสวรรค ์ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นโพธิ์ตาก ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานร แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าศรีไคลวทิยาคม ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นแกง้ ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขนุภูม ิต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นค าเจริญ ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 90,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคูสะคาม ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกก่องคูสะคาม ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกก่องหนองแวง ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเชยีงเพง็ ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนยานาง ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเดื่อศรีคนัไชย ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานร แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาคอย ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนางา่มเลา้ ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาจาร ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาบวั ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนายม ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 124,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนทบัชา้ง ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนแพง ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโนนอดุม ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบะป่าคา ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโพธิ์ชยัแหลมทอง ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานร แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางค า ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงับง ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 119,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัโพน ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 90,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัเยีย่ม ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัหวา้ ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสง้เปือย ต าบลขวัก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสุวรรณคีรี ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองตากวย ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองปลาหมดับวังาม ต าบลคูสะคาม อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองแสงค า ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองฮาง ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยหนิลาด ต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนิเหบิ ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอนิทรแ์ปลง ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นขา้วแป้ง ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดงเสยีว ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแดง ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนแดงเม่นใหญ่ ต าบลอากาศ อ าเภออากาศ แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนทอย ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่ากอ้น ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย แห่ง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าควาย ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย แห่ง 1 120,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,799,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นดอนทอย ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศ

อ านวย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นสงเปือย ต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นคึม ต าบลโพนแพง อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นขา้วแป้ง ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นโพธิ์ชยั ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นซอ่มดู่ ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 155,500                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนสรา้งแกว้อ่างค าคอ้อ านวยวทิย ์ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอ

บา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองท่มท่ากระดนั ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอ

บา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองบ่อ ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นคอนศรีบะสะแบง ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นแกง้ ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นก่อ ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองปลาหมดับวังาม ต าบลคูสะคาม อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นนาซอ ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นดอนค า ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนแพดพทิยารตัน ์ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นวงับง ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 155,500                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 30,154,120                

งบลงทนุ 30,154,120                

ครุภณัฑ์ 30,154,120                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 3,861,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก โรงเรียนอนุบาลโพนนาแกว้ ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนบา้นปุ่ งสหราษฎร์

บ  ารุง ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนชมุชนดงม่วงไข ่

ต าบลม่วงไข ่อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนทุ่งมนพทิยาคาร ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นพานสหราษฎรบ์  ารุง ต าบลขมิ้น อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นสรา้งแกว้ราษฎรพ์ฒันา ต าบลสรา้งคอ้ 

อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนิโงมโนนสรา้งไพ ต าบลธาตุทอง 

อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นธาตุ ต าบลธาตุทอง อ าเภอสวา่งแดนดนิ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นจ าปานาถอ่น ต าบลบงเหนือ อ าเภอ

สวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกส าราญ ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

สวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกดุนาขาม (เชดิชูวทิยาสาร) ต าบล

เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดงสงา่ ต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดงบาก ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเจริญ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นดงสวา่ง ต าบลนิคมน า้อูน อ าเภอนิคม เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นธาตุกดุพรา้ว ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาลอ้ม ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแร่ ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นอุ่มเหมา้ ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองบวั ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่อง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบดมาดพอกนอ้ย ต าบลพอกนอ้ย 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาตากาง ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นตาลเลยีน ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณา เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนเรือตอเรือ ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นพอกใหญ่ดอนตน้ม่วง ต าบลพอกนอ้ย

 อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนนาเต่าสุขสวรรค(์ประชาราษฎร ์347) 

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นกดุจาน ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นจ าปาดง ต าบลกดุเรือค า อ าเภอวานร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนากะทาด ต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์ต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโนนอดุม ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองขุน่นาค า ต าบลนาค า อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพะเนาว ์

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 45,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองกอมป่า

ขาว ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาค าวทิยา

คาร ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 25,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้น

เชยีงสอืราษฎรอ์  านวย ต าบลเชยีงสอื อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบอนส

หราษฎรบ์  ารุง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองมะเกลอื

 ต าบลดงชน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนกดุบากราษฎร์

บ  ารุง ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นตอ้นราษฎร์

ด ารงวทิย ์ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบาันสะพานสาม 

ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดงยอ

สามคัคีพทิยาศิลป์ ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนน า้พงุจดัระเบยีบ

วทิยา ต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบวัคุรุราษฎร์

สามคัคี ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 51,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนสกลนคร (วนัครู 2501) ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นพงัขวา้งเหนือ 909 กรป.

กลางอปุถมัภ ์ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนธาตุนาเวงวทิยา ต าบลธาตุเชงิชมุ

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นหนองปลาดุกศรีวทิยา 

ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นนาค าวทิยาคาร ต าบลหว้ย

ยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นโนนสวรรคส์มบูรณ์วทิย ์

ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนอนุบาลโพนนาแกว้ ต าบลบา้น

โพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนเขือ่นน า้พงุ ต าบลโคกภู อ าเภอภู

พาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 6 126,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นบ่อเดอืนหา้ ต าบลโคกภู 

อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนนาออ้ยค าสะอาด ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นดอนยาง (สหราษฎรบ์  ารุง

วทิย)์ ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นม่วงลายราษฎรผ์ดุงศิลป์ 

ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x400 

จดุต่อตารางน้ิว โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณา

นิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  โรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจ

งเวง) ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนบา้นดง

หนองเหยีน ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ใบ 2 12,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 1,000 ลติร โรงเรียนบา้น

หนองแคนสหราษฎรว์ทิยา ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ใบ 1 5,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลติร โรงเรียนธาตุ

นาเวงวทิยา ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ใบ 1 9,200                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

พงัขวา้งวฒันศิลป์ ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ใบ 1 9,800                         
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,500 ลติร โรงเรียนบา้น

โคกสูง (สหราษฎรบ์  ารุง) ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ใบ 1 9,800                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,495,800                   

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพานสหราษฎร์

บ  ารุง ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพะเนาวร์าษฎร์

บ  ารุง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกกลาง ต าบล

จนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นไร่นาด ีต าบล

แมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาจาน ต าบลบา้น

โพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นใหม่พฒันา 

ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตอ้นราษฎรด์ ารง

วทิย ์ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาม่องดงนิมติ

วทิยา ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองคา้ดารกา

นนทว์ทิยา ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเชงิชมุ ต าบลเชงิ

ชมุ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชมุชนบดมาดพอก

นอ้ย ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นค าแหว ต าบลไร่ 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นค าขา่ ต าบลไร่ 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบงึ ต าบลวงัยาง 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง ต าบลตน้

ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคอ้เขยีวพทิยาภูมิ

 ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงค าโพธิ์ ต าบล

ปลาโหล อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกดุตะกาบ ต าบล

วาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นภูตะคาม ต าบล

ท่าศิลา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนจงกลกติติขจรวทิยา 

ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงแสนตอ(ผดุง

ราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองทุ่มหนอง

โจด ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกดุนาขาม(เชดิชู

วทิยาสาร) ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงสงา่ ต าบล

หนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบล

หนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นวงัเวนิ ต าบลขวั

ก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสง้เปือย ต าบลขวั

ก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นโคกแสง ต าบลคู

สะคาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาอวนนอ้ย 

ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นแกง้ ต าบลศรีวชิยั

 อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นศรีวชิยั ต าบลศรี

วชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นนาจาร ต าบล

หนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตาดโตน ต าบล

หนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแสงดงอี

บ่าง ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นท่างาม ต าบล

หนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองแอกดอน

สวรรค ์ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นพทุธรกัษา ต าบล

โนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองกว ัง่หนอง

กรุงศรี ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นดงเสยีว ต าบล

โพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง 

ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนล าปลาหางวทิยา 

ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนเทพสวสัดิ์วทิยา ต าบล

ไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนชา้งมิง่พทิยานุกูล 

ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,135,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนหมูโพธิ์ศรี

(ชมุชนพฒันา) ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนสกลนคร (วนัครู 

2501) ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพนบกส

หราษฎรว์ทิยา ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองนาเลศิ 

ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นกดุน า้ใส ต าบล

นาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนชมุชนบา้นกดุไห 

ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นหนองสะไน

ราษฎรร์งัสฤษฏ ์ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นตองโขบ ต าบล

ตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นนาสนีวล ต าบล

ตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นลาดคอ้ ต าบล

ด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโพนวฒันาวทิยา

 ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นปุ่ งสหราษฎร์

บ  ารุง ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นชมภูพาน ต าบล

สรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบาันสะพานสาม 

ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนกดุจกินาสมบูรณ์ 

ต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นดอนแดงค าออ้ 

ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนบา้นโนนสะอาดนา

เหมอืด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนนาออ้ยค าสะอาด 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์

สามคัคีบ  ารุง ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร

 ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นศรีวชิา(ครุ

ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนหว้ยทรายวทิยา 

ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองแคนส

หราษฎรว์ทิยา ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองปลานอ้ย 

(สุทธะเรืองศิลป์) ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองสระ ต าบล

เหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นตอ้นราษฎร์

ด ารงวทิย ์ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นหนองแสง 

ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนดงม่วงไข ่

ต าบลม่วงไข ่อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคูสะคาม ต าบล

คูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นน า้จ ัน้ ต าบลดง

เหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นสนัติสุขสระแกว้

 ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นค าลอดพื้น 

ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดอนสมัพนัธ ์ต าบล

หนองลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนหว้ยทรายวทิยา ต าบล

พงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองปลานอ้ย 

(สุทธะเรืองศิลป์) ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองสระ ต าบล

เหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นโคกสูง (สหราษฎร์

บ  ารุง) ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นกดุแข ้ต าบลดงชน 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองมะเกลอื 

ต าบลดงชน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นวงัปลาเซอืม ต าบล

บา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุชนบา้นสรา้งคอ้ 

ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนชมุพลศึกษา ต าบลคอ้ใต ้

 อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองจาน ต าบลทุ่ง

แก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัสุทธมิงคล ต าบล

พรรณา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองบ่อ ต าบลมาย

 อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นดงมะกุม้ ต าบลโพน

งาม อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นนาฮ ีต าบลนาฮ ี

อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนนาออ้ยค าสะอาด

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนธาตุนาเวงวทิยา 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นฮางโฮง

ประชาอทุศิ ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนดอนเชยีงบาล

ราษฎรบ์  ารุงศิลป์ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นนาดอกไม ้

ผดุงวทิยา ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นท่าม่วง 

ต าบลหนองลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นศรีวชิา(ครุ

ราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นคอ้ใหญ่ 

ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโพนงามคุรุ

ราษฎรว์ทิยา ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนกดุบากราษฎร์

บ  ารุง ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแมดนาท่ม 

ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นด่านม่วงค า 

ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นโพนวฒันา

วทิยา ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นดอนเชยีง

คูณ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนกดุจกินาสมบูรณ์

 ต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นหนองแวง

ประชาราษฎรอ์  านวย ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ตองโขบ ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นามนประชาสามคัคี ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

นาดอกไมผ้ดุงวทิยา ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้นคู

สะคาม ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

สนัติสุขสระแกว้ ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

โพธิ์ชยั ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ดงบงั ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

แกง้ ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ดอนแดง ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดอนเชยีงคูณ 

ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองปลานอ้ย 

(สุทธะเรืองศิลป์) ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นดอนยาง 

(สหราษฎรบ์  ารุงวทิย)์ ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองสระ ต าบล

เหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นม่วงลายราษฎร์

ผดุงศิลป์ ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นบวัคุรุราษฎร์

สามคัคี ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 19,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองหวาย 

ต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นพงัขวา้งวฒันศิลป์ 

ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นแมดนาท่ม ต าบล

แมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบาันสะพานสาม ต าบล

สรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนาดอกไมผ้ดุง

วทิยา ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองแคนส

หราษฎรว์ทิยา ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโคกสูง (สหราษฎร์

บ  ารุง) ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นนามนประชา

สามคัคี ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหว้ยหบีวทิยาธาร 

ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองแขโ้นนมาลา

 ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นโพนวฒันาวทิยา 

ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นชมภูพาน ต าบล

สรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นน า้จ ัน้ ต าบลดง

เหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,845,300                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนกดุบากราษฎรบ์  ารุง ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองลาด (ราษฎรอ์ทุศิวทิยาคม) ต าบลหนอง

ลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นกดุแฮดวฒันราษฎรผ์ดุง ต าบลกดุบาก อ าเภอ

กดุบาก จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นบอนสหราษฎรบ์  ารุง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าวดั (คุรุราษฎรบ์  ารุงวทิย)์ ต าบลเหลา่ปอแดง

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นโคกสูง (สหราษฎรบ์  ารุง) ต าบลโคกก่อง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นนาม่องดงนิมติวทิยา ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุ

บาก จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นคอ้ใหญ่ ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดั ตวั 1 19,300                        
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รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองแวงประชาราษฎรอ์  านวย ต าบลปทุมวาปี 

อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นโคกก่องสหมติรวทิยา

คาร ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 41,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นนามนประชาสามคัคี 

ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองครองราษฎร์

ประสงค ์ต าบลกกปลาซวิ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนสกลนคร (วนัครู 2501) ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นศรีวชิา (ครุราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลหว้ยยาง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตองโขบ ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ

 จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นเชยีงสอืราษฎรอ์  านวย ต าบลเชยีงสอื อ าเภอ

โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนทุ่งมนพทิยาคาร ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าวดั (คุรุราษฎรบ์  ารุงวทิย)์ ต าบลเหลา่ปอ

แดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองสะไนราษฎรร์งัสฤษฏ ์ต าบลนาม่อง 

อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นกดุไห ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองกระบอกราษฎรอ์ทุศิวทิยา ต าบลนาแกว้

 อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนบา้นสรา้งคอ้ ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นลาดกะเฌอ (คุรุราษฎรชู์วทิย)์ ต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแมดนาท่ม ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรี

สุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนท่าศรีไคลวทิยาคม ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นโพธิ์ชยั ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบ่อแกว้ดงมะไฟมติรภาพที่ 81 (พระเทพญาณ

วศิิษฏ ์ชยัทว ีอปุถมัภ)์ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นก่อ ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกดุจกิ ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแกง้ ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตาด ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นนาเมอืง ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นน า้บุน้ ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบะป่าคา ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงับง ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัโพน ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวาใหญ่ ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองสนม ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส

 จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎรบ์  ารุง) ต าบลวานรนิวาส

 อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นลาดกะเฌอ (คุรุราษฎรชู์วทิย)์ ต าบลหว้ยยาง อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลเชยีงสอื อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นโนนกงุ ต าบลเชยีงสอื อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนเชงิชมุราษฎรนุ์กูล ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นชมภูพาน ต าบลสรา้งคอ้ 

อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 17,500                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองหวาย ต าบลตาลเน้ิง 

อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแปน ต าบลค าบ่อ 

อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชมุพลศึกษา ต าบลคอ้ใต ้

อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นโพนแพง ต าบลหนองสนม 

อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นสรศรี ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอ

บา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นดอนแคน(คุรุราษฎรผ์ดุง

วทิย)์ ต าบลหนองลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นพงัขวา้งวฒันศิลป์ ต าบล

พงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นพงัขวา้งเหนือ 909 กรป.

กลางอปุถมัภ ์ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองแคนสหราษฎรว์ทิยา 

ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองนาเลศิ ต าบลม่วงลาย

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นกดุแข ้ต าบลดงชน อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองกอมป่าขาว ต าบล

ด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นปุ่ งสหราษฎรบ์  ารุง ต าบล

นาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนเชงิชมุราษฎรนุ์กูล ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นพะโค ต าบลท่าแร่ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นประชาสุขสนัติ์ ต าบลขมิ้น 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        



125 / 178

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร ต าบล

ขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นบะยาว ต าบลบะหวา้ 

อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนบา้นสง้เปือย ต าบลขวัก่าย 

อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,816,320                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นไฮหยอ่ง (ภูเงนิประชานุกูล) ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน

 จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นอากาศ ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนประชานาดอกไม ้ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนดงชนเหลา่แมดบ ารุงวทิย ์ต าบลดงชน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นค าภูทอง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นท่ากอ้น ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนายม ต าบลอนิทรแ์ปลง อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาเดื่อ 

ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคอ้โพน

สวางยางชมุ ต าบลโพนสูง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหวาย 

ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

หวาย ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่าสอง

คอน ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสรา้ง

หนิวทิยานุเคราะห ์ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นบะฮ ี

ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคอน

ศรีบะสะแบง ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอน

แดง ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดอน

แดงค าออ้ ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นนาคอย

 ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นผา

ศกัดิ์ทรพัยเ์จริญ ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นสาม

แยกพทิกัษ ์ต าบลโนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นแสนสุข

สามคัคี ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

พอกนอ้ย ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกกสม้

โฮง ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนเชยีง

เครือราษฎรร์งัสรรค ์ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนดง

มะไฟเจริญศิลป์ ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 66 104,280                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นฮาง

โฮงประชาอทุศิ ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปลาดุกศรีวทิยา ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 4,740                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

สวรรคส์มบูรณ์วทิย ์ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 4 6,320                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นศรีวชิา

 (ครุราษฎรอ์ทุศิ) ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 4,740                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงขมุ

ขา้ว (คุรุราษฎรร์งัสรรค ์2) ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปลานอ้ย (สุทธะเรืองศิลป์) ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 7 11,060                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

สระ ต าบลเหลา่ปอแดง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 3,160                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาแก

 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ขาม ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

งามคุรุราษฎรว์ทิยา ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 15 23,700                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หบีวทิยาธาร ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 21 33,180                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

แคน ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ยาง ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่นาดี

 ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 38 60,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัปลา

เซอืม ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 16 25,280                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

แกว้ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

พฒันา ต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นฮ่อ

งสมิประชาสรร ต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลภู

พาน ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 89 140,620                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจนัทร์

เพญ็ ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ตาลค าขา่ ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

หลวง ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นขาม 

(ขามเขตวทิยาคาร) ต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 44 69,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบาก 

ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

เตียง ต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

เตียง ต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค า

บอน ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 29 45,820                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

บวับาน ต าบลหนองบวับาน อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

กงุ ต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 45 71,100                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนา

ถอ่น ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโพน

สวางกลางเจริญ ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ตาลโนนสูง ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาสา

วนาน ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 68 107,440                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ดอนม่วย ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เดิ่นดอนขาว ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัยาง

 (วงัยางวทิยานุกูล) ต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 51 80,580                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นค าภู

ทอง ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคก

สะอาด ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจาร 

ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นจ าปา

ดง ต าบลกดุเรือค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดงบงั

 ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดง

มะกุม้ ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 24 37,920                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

แดง ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

ทอย ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

มยุหนองแฝก ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นด่าน

สมบูรณ์ ต าบลดงหมอ้ทองใต ้อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นท่า

ควาย ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาบวั

 ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนายอ

 ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโนน

อดุม ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบะป่า

คา ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

นาหารสมสนุกวทิยา ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

เหมอืดเมีย่ง ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หนิ ต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนแพด

พทิยารตัน ์ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสรา้งแกว้

อ่างค าคอ้อ านวยวทิย ์ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองลาด (ราษฎรอ์ทุศิวทิยาคม) ต าบลหนองลาด อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกลาง (ผดุงราษฎรว์ทิยา) ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนามแท่ง ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนยาวประชากรอปุการ ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูม ิ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นกลางหนองดนิด า ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นวงัหวา้ ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นดอนมยุหนองแฝก ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นท่าควาย ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองนาแซงโนนงิ้ว ต าบลขวัก่าย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนงิ้วด่อน

ราษฎรส์ามคัคีบ  ารุง ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนหมูโพธิ์ศร(ีชมุชนพฒันา) ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นพะ

โค ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ฮางโฮงประชาอทุศิ ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนดอน

เชยีงบาลราษฎรบ์  ารุงศิลป์ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนเชยีงคูณ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาดอกไมผ้ดุงวทิยา ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

สายปลาหลาย (คุรุราษฎรผ์ดุง) ต าบลหนองลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ด่านม่วงค า ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ลาดคอ้ ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

โคกกลาง ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนแดง ต าบลศรีวชิยั อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนทอย ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ดอนยานาง ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เดื่อศรีคนัไชย ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

นาฮ ีต าบลนาฮ ีอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นปลวกธาตุโสภาวทิยา ต าบลค าสะอาด 

อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโมน (เกาะแกว้วทิยา) ต าบลพนันา อ าเภอ

สวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นทุ่งมนธาตุวทิยา ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองแวงนอ้ย ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเจริญ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นกดุแสง (ธาราประชาบ ารุง) ต าบลส่องดาว 

อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดงขวาง ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นขาว ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 108,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองแสง ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองฮงัแหลว ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดงเหนือ ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นท่าชา้งเจริญไพศาล ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนายอ ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนชนะสงัคม ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนสรา้งแกว้อ่างค าคอ้อ านวยวทิย ์ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนากบัแก ้ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลเต่างอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองหลกัชา้ง ต าบลตาลเน้ิง อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนาทม ต าบลบา้นตา้ย อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคกหนองกงุ ต าบลบงใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นยางค า ต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นค าชนดงตอ้ง ต าบลโพนสูง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นนางวั ต าบลแวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชนบงเหนือ ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนค าเจริญวทิยา ต าบลคอ้ใต ้อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนชมุชยัหนองยา่งชิ้น ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโสกวงัออ้ยหนู (ประชาสามคัค)ี ต าบลทุ่งแก อ าเภอ

เจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นค าบ่อ ต าบลค าบ่อ อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนสม้โฮงวทิยาคม ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิ ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกดุตะกาบ ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นงิ้วพงัฮอ ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคกสามคัคี ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนอดุม ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเสาขวญักดุกอ้ม ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นอูนดง ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกดุเรือ ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นกดุเรือค า ต าบลกดุเรือค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัม่วง ต าบลบะหวา้ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองแสงค า ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นตาดโตน ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโนนทบัชา้ง ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 4,311,060                 

งบลงทนุ 4,311,060                 

ครุภณัฑ์ 4,311,060                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 581,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 6 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ต าบลวานรนิวาส

 อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ ตู ้ 29 159,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 744,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 9 198,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 8 128,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต าบลสวา่งแดน

ดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 5 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต าบลสวา่ง

แดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 3 27,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ต าบล

วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 10 180,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต าบล

สวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 6,200                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานร

นิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 122,700                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ตวั 2 38,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,832,760                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้น

ม่วงไขป่ระชาราษฎรส์งเคราะห ์ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

หนองผอืเทพนิมติ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองไผ่ ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นนาตงสหราษฎรอ์ทุศิ ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนท่าศาลาราษฎรว์ทิยา ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนทรายมูลหนองกงุทรายศรีพทิยา ต าบลทรายมูล อ าเภอสวา่งแดนดนิ ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นขี้เหลก็เหลา่สมบูรณ์ ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 50,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหวา้นสหวทิยา ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัเยีย่ม ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหว้ยหนิลาด ต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบะหวา้ ต าบลบะหวา้ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นดงหมอ้ทอง ต าบลดงหมอ้ทองใต ้อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นกลางนา

เดื่อ ต าบลนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโคก

ศิลา ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ย

เหลก็ไฟ ต าบลนิคมน า้อูน อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

หว้ยหลวั ต าบลหว้ยหลวั อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นดงสาร

 ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นปลา

หลาย ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนชมุชนโนน

หอมไผ่ลอ้ม ต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 28 47,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุ

แฮดวฒันราษฎรผ์ดุง ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

คา้ดารกานนทว์ทิยา ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 25 42,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหลบุ

เลา ต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นจนัทร์

เพญ็ ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 19 31,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดอน

แดงเม่นใหญ่ ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์

 ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นนาเมอืง

 ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นวงับง 

ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

หนิลาด ต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนโคก

เลาะวทิยาคาร ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นโพธิ์ตาก ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นนา

ซอ ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นหนองหอย ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นเปือยทานตะวนั

พทิยาสรรพ ์ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนจงกลกติติขจรวทิยา 

ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองทุ่มหนองโจด ต าบลโคก

ศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นอนิทรแ์ปลง ต าบลอนิทรแ์ปลง 

อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นเซอืม ต าบลโพนแพง อ าเภอ

อากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 106,374,380              

งบลงทนุ 106,374,380              

ครุภณัฑ์ 4,305,680                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 800,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาด ีต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย์ เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโคกม่วง ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นนาโพธิ์คุรุราษฎรพ์ฒันา ต าบลนาโพธิ์ 

อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นหนองบวัสรา้งวทิยาคาร ต าบลอุ่มจาน 

อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 40 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นโพนสวาง ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอ

วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนชมุชนบา้นหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ 

อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 250,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 182,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนนาจานกลว้ยนอ้ย 

ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 182,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 117,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนนาจานกลว้ยนอ้ย ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นบะนกทา ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นกกปลาซวินาโด่ ต าบลกกปลาซวิ อ าเภอภูพาน เครื่อง 1 30,300                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนนาจานกลว้ยนอ้ย ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นบะนกทา ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั จอ 1 21,800                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,206,680                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

นาเพยีงสวา่งวทิยานุกูล ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นโพนแพง เจยีรวนนทอ์ทุศิ 5 ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์ ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นอกีดุ ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นม่วงวทิยา ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการและหอ้งพเิศษ 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นม่วงวทิยา ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

สนามบนิ ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 8 11,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

บา้นอุ่มจาน ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บอนสหราษฎรอ์ทุศิ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

กดุสะกอย ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 58 85,840                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนาเพยีง

สวา่งวทิยานุกูล (สาขาศรีคงค า) ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ปลาตอง (ประชาวทิยาคาร) ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นซง่เต่า

 ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนไพศาล

วทิยา ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นกดุฮู 

ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นถ า้เต่า

 ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 100 158,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลกสุุมาลย ์ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยกอกหนองเค็ม ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอ

กสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนนิรมยั ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นนาเพยีงเก่าสนธริาษฎรส์ามคัคี ต าบลนาเพยีง

 อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนบ่อแสนพนัมติรภาพที่ 211 ต าบลอุ่มจาน 

อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 126,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นกงุศรี ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นอกีดุ ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นโพนแพง เจยีรวนนทอ์ทุศิ 5 ต าบลโพธิ

ไพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นโคกสะอาด ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนแกง้ค าประชาสามคัคี ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นงิ้วศิริราษฎรบ์  ารุง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,068,700                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,240,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บา้นนาโพธิ์คุรุราษฎรพ์ฒันา ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

โพธแิสนวทิยา ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

ท่านผูห้ญงิจนัทมิา พึง่บารม ีต าบลสรา้งคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกันกัเรียน (4 หอ้ง แบบกรมอาชวีศึกษา) โรงเรียน

เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ ทรงครอง

สริิราชสมบตัิครบ ๕๐ ปี จงัหวดัสกลนคร ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืง หลงั 1 1,306,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,848,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนกสุุมาลยว์ทิยาคม 

ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 5,397,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นกดุสะกอย ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์ หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นงิ้วศิริราษฎรบ์  ารุง 

ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,104,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนชมุชนบ่อแสนพนัมติรภาพที่

 211 ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลกสุุมาลย ์ต าบล

กสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลโพธิ

ไพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนชมุชน

บา้นหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,041,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นถ า้เต่า ต าบลสามคัคีพฒันา อ าเภออากาศอ านวย หลงั 1 4,028,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นบะนกทา ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนนาจาน

กลว้ยนอ้ย ต าบลมาย อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,041,000                    

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นโพนสวาง ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส หลงั 1 4,028,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 7 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 3 ชัน้บน 4) โรงเรียนนาเพยีงสวา่งวทิยานุกูล ต าบลนาเพยีง อ าเภอ

กสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 5,192,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นกก

ปลาซวินาโด่ ต าบลกกปลาซวิ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นอกีดุ ต าบลกสุุมาลย ์

อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบา้น

หนองบวัสรา้งวทิยาคาร ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้น

ม่วงวทิยา ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 205/26 โรงเรียนบา้น

โพนแพง เจยีรวนนทอ์ทุศิ 5 ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั หลงั 1 2,458,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 204/27 โรงเรียนกสุุมาลยว์ทิยาคม ต าบล

กสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 5,421,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนโพธแิสนวทิยา ต าบลอุ่

มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 500 ที่น ัง่ โรงเรียนร่มเกลา้ ต าบลตองโขบ 

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 6,822,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,886,200                    

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองปลาตอง (ประชาวทิยาคาร) ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนา

เพยีงสวา่งวทิยานุกูล ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.3 พเิศษ (สนามฟตุบอล) โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ ทรงครองสริิราชสมบตัิครบ

 ๕๐ ปี จงัหวดัสกลนคร ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,568,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,742,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโคกม่วง ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 456,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยกอกหนองเค็ม ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอ แห่ง 1 657,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาด ีต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลกสุุมาลย ์ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนไพศาลวทิยา ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์ แห่ง 1 469,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบอนสหราษฎรอ์ทุศิ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอ แห่ง 1 486,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนนิรมยั ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์ แห่ง 1 640,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกดุฮู ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 586,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอุ่มจาน ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนแกง้ค าประชาสามคัคี ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์ แห่ง 1 425,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสนามบนิ ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นซง่เต่า ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 433,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นกงุศรี ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นนาเพยีงเก่าสนธริาษฎรส์ามคัคี ต าบลนาเพยีง 

อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 69,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองปลงิ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคม แห่ง 1 676,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนาเพยีงสวา่งวทิยานุกูล ต าบลนาเพยีง อ าเภอ แห่ง 1 561,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นม่วงวทิยา ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัสรา้งวทิยาคาร ต าบลอุ่มจาน อ าเภอ แห่ง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นอกีดุ ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 427,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองบวัสมิ ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ แห่ง 1 85,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพธแิสนวทิยา ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 2,328,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิ

พลอดุลยเดชฯ ทรงครองสริิราชสมบตัิครบ ๕๐ ปี จงัหวดัสกลนคร ต าบล

พงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,414,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่มเกลา้ ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ แห่ง 1 437,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 9,351,800                    

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนแกง้

ค าประชาสามคัคี ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 803,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยกอกหนองเค็ม ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอ

กสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,220,100                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นอุ่มจาน ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 1,418,600                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นบอนสหราษฎรอ์ทุศิ ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอ

กสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,024,900                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นโคกม่วง ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นสนามบนิ ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 976,100                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นซง่เต่า ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 244,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นนาเพยีงเก่าสนธริาษฎรส์ามคัคี ต าบลนาเพยีง 

อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 400,000                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนบา้นกงุศรี ต าบลนาเพยีง อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดั แห่ง 1 931,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนชมุชนนิรมยั ต าบล

โพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 372,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนไพศาลวทิยา ต าบล

โพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 372,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนบา้นหนองบวัสมิ 

ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,097,900                    

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 68,601,000                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 64,999,800                

งบลงทนุ 64,999,800                

ครุภณัฑ์ 481,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 481,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 10 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 1 5,800                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 46,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,518,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,132,300                   

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนโพนพทิยาคม ต าบลบา้น

โพน อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร-หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) ปรบัปรุง

ช ัน้บนเป็นโรงพลศึกษา โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงั หลงั 1 12,455,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั หลงั 1 5,397,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร/หอประชมุ แบบ 101ล./27 (พเิศษ) โรงเรียน

สวา่งแดนดนิ  ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 8,270,500                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นม่วงพทิยาคม  

ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 14,896,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนธาตุนารายณ์วทิยา  

ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 12,663,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,916,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าเพิม่พทิยา ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดั แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนค าตากลา้ราชประชาสงเคราะห ์ต าบลค าตากลา้ 

อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา (โพธิ์ค าอนุสรณ์) ต าบลเจริญศิลป์ 

อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนล าปลาหางวทิยา ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดั แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองแวงวทิยา ต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนท่าสงครามวทิยา ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเต่างอยพฒันศึกษา ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโพธิ์ชยัทองพทิยาคม ต าบลหนองกว ัง่ อ าเภอบา้นม่วง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมน า้อูนเจริญวทิยา ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคม แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบงเหนือวทิยาคม ต าบลบงเหนือ อ าเภอสวา่งแดนดนิ แห่ง 1 499,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน แห่ง 1 399,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนภูริทตัตว์ทิยา ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานิคม แห่ง 1 238,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนโคกสวีทิยาสรรค ์ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ แห่ง 1 76,400                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,469,600                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,469,600                    

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 3,601,200                 

งบลงทนุ 3,601,200                 

ครุภณัฑ์ 3,601,200                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,601,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนค าเพิม่

พทิยา ต าบลโคกภู อ าเภออ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนดงมะไฟ

วทิยา ต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนบา้นบวั

ราษฎรบ์  ารุง ต าบลสวา่ง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนโพนพทิยา

คม ต าบลบา้นโพน อ าเภออ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนด่านม่วงค า

พทิยาคม ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 6,555,300                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 621,200                   

งบลงทนุ 621,200                   
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ครุภณัฑ์ 621,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 262,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 20 แผ่น ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 6 194,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสกลนคร 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 32 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ตู ้ 1 49,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 169,300                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 16 ลา้น

พกิเซล ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 150 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 200 น้ิว

 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 64,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ   ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 64,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 734,100                   

งบลงทนุ 734,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 734,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 734,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

สกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 734,100                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 5,200,000                 

งบอดุหนุน 5,200,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 5,200,000                    

เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 13,260,500                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ 11,056,000                

งบลงทนุ 11,056,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,056,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารบา้นพกัครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั หลงั 1 3,978,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,024,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 ต าบล

นาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 4,024,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,054,000                    

รายการระดบัที1่: สนามฟตุบอลพรอ้มลูว่ิง่ระดบัจงัหวดั โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร สนาม 1 3,054,000                    

การจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2,204,500                 

งบลงทนุ 2,204,500                 

ครุภณัฑ์ 2,204,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 68,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 

แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณา

นิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 50,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,375,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้  โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร คนั 1 1,375,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 516,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 4 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบนัง่ขบั โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 364,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร ขนาด 45 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 66,000                        
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รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์

53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 ต าบลนาหวับ่อ 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เตา 1 10,000                        

รายการระดบัที1่: เตาอบไมโครเวฟ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 ต าบล

นาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เตา 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 220,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 3 127,500                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 

ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 4 70,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 

ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 24,800                        

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์53 ต าบลนา

หวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร คนั 1 8,800                         

รายการระดบัที1่: จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผา้ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์53 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร คนั 1 16,000                        

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ   โรงเรียนธาตุนารายณ์วทิยา  

ต าบลธาตุนาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 661,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 661,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 661,000                   

งบด าเนินงาน 661,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 661,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 661,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 1,379,000                 

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1,379,000                 

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 276,000                   

งบด าเนินงาน 276,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 276,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 276,000                      

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 40,000                     

งบด าเนินงาน 40,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 1,063,000                 
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งบด าเนินงาน 1,063,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,063,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,063,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 291,368,700              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 224,651,400              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 224,651,400              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 66,198,500                

งบอดุหนุน 66,198,500                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 66,198,500                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 66,198,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 12,274,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,823,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,523,300                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,830,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 39,747,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 158,452,900              

งบอดุหนุน 158,452,900              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 158,452,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 158,452,900                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 15,582,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,583,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 7,011,900                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 7,401,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 124,873,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 66,717,300                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 23,838,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 23,838,300                

งบลงทนุ 23,838,300                

ครุภณัฑ์ 4,900,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,900,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตัิการวงจรอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้ม

ซอฟแวรม์ลัติมเีดยีชนิดมอีอสซอโลสโคป 4 แซลแนลเชือ่มต่อผ่านแท็ปเลต็

และคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพีพรรณานิคม ต าบลสวา่ง อ าเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการวศิกรรมทดสอบโครงสรา้งและออกแบบ

ภาคพื้น  วทิยาลยัการอาชพีสวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 1,900,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,938,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้  วทิยาลยัการอาชพีสวา่ง

แดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 12,555,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,382,400                    
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รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์2 ชัน้ วทิยาลยัการอาชพีพรรณา

นิคม ต าบลสวา่ง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 6,382,400                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 18,008,300                

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 18,008,300                

งบลงทนุ 18,008,300                

ครุภณัฑ์ 1,200,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งพ่นสแีละอบสรีถยนต ์ วทิยาลยัสารพดัช่างสกลนคร 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 1,200,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,808,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,808,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์(หลงัคาคลมุลานกจิกรรมและกฬีา)  

วทิยาลยัสารพดัช่างสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั หลงั 1 5,640,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัสารพดัช่างสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร หลงั 1 11,168,300                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพรอ้มโปรแกรมแบบ

ล าดบัข ัน้และ CNC-Simulation  วทิยาลยัเทคนิคสกลนคร ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 3,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 21,870,700                

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 21,870,700                

งบลงทนุ 21,870,700                

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบแคลฟิอรเ์นียแบริ่งเรโซ (C.B.R) 

วทิยาลยัเทคนิคสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,620,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,620,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร   สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 ต าบลธาตุเชงิชมุ

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 21,620,700                   

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 600,298,500              

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 7,185,900                 

โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 7,185,900                 

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 7,185,900                 

งบอดุหนุน 7,185,900                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,185,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม 0 7,185,900                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 22,540,000                

โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 14,004,900                
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การพฒันาภาค และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 14,004,900                

งบรายจ่ายอื่น 14,004,900                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการการพฒันาลวดลายผา้อสีานดว้ย

{{LF}}การยอ้มครามและสธีรรมชาติเพือ่การแปรรูปผลติ{{LF}}ภณัฑสู่์สากล 0 14,004,900                   

โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 4,259,500                 

พฒันาอตุสาหกรรมแปรรูปและอตุสาหกรรมอาหารครบวงจร 4,259,500                 

งบรายจ่ายอื่น 4,259,500                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสมนุไพรเพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่และ

ไดม้าตรฐาน 0 4,259,500                    

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 4,275,600                 

ยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 4,275,600                 

งบรายจ่ายอื่น 4,275,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากดว้ยระบบการ

เที่ยววถิชีาวนาไทผสานวฒันธรรมชมุชนในเขตพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนและส่งเสริมใหม้กีารจดัการ

ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตยช์มุชนรอบหนองหาร 0 1,825,600                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 5,000,000                 

โครงการยกระดบัการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานทกุสงักดัดว้ยสะเตม็

ศึกษา (STEM Education) และสตมีศึกษา (STEAM Education) 5,000,000                 

การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพเทา่เทยีมและท ัว้ถงึ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนการ

สอนดว้ยการเรียนรูต้ามแนวทาง STEAM ในสถานศึกษาจงัหวดัสกลนคร 0 5,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 31,702,200                

โครงการรสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 855,700                   

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 855,700                   

งบอดุหนุน 855,700                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 855,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 0 855,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 445,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 134,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 0 76,100                        

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 0 86,900                        

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 0 112,500                      

โครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,846,500                

ยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,846,500                

งบรายจ่ายอื่น 30,846,500                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฎัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่ บาท 0 30,846,500                   

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน) 278,381,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 278,381,700              

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 278,381,700              

งบบคุลากร 88,924,900                
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เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 77,145,400                   

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 123 62,664,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 76 5,571,600                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 76 5,571,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ อตัรา 65 4,729,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งวชิาการ ของขา้ราชการ อตัรา 65 4,729,200                    

รายการระดบัที1่: อตัราเดมิ อตัรา 13 3,943,900                    

รายการระดบัที1่: เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า อตัรา 0 236,700                      

ค่าจา้งช ัว่คราว 11,779,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งรายเดอืน อตัรา 22 5,509,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพนกังานราชการ อตัรา 29 6,270,000                    

งบด าเนินงาน 12,530,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,530,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้น บาท 0 288,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ บาท 0 288,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง อตัรา 0 1,905,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนพเิศษเพือ่การสูร้บ 0 8,300                         

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาะ อตัรา 27 4,010,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ อตัรา 27 2,666,400                    

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ ของ

พนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 20 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ อตัรา 22 3,674,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของขา้ราชการ อตัรา 22 2,330,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ

 ของพนกังานมหาวทิยาลยั อตัรา 20 1,344,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ ของ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ ของขา้ราชการ อตัรา 14 993,600                      

รายการระดบัที1่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0 657,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิสมทบประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) 0 657,000                      

งบอดุหนุน 176,925,900              

เงนิเดอืน 176,925,900                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร อตัรา 536 176,925,900                 

รายการระดบัที2่: อตัราเดมิ อตัรา 536 174,775,500                 

รายการระดบัที2่: เงนิประจ าต าแหน่งวชิาการ อตัรา 32 2,150,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 255,488,700              

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 192,976,700              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 192,976,700              

งบด าเนินงาน 17,218,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,776,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 71,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงลฟิต์ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 13,599,000                   

ค่าสาธารณูปโภค 3,442,900                    
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 280,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 3,162,900                    

งบลงทนุ 175,069,800              

ครุภณัฑ์ 25,031,300                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 25,031,300                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการตรวจวเิคราะหแ์ละทดสอบทาง

วทิยาศาสตร ์ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 800,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑก์ารตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน า้ ต าบลธาตุเชงิชมุ

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 929,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑต์รวจวดัสภาพอากาศ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 850,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑต์วรจวดัรงัสอีลัตราไวโอเลต ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ตาเผาอณุหภูมสูิงแบบท่อ ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องมอืการทดลอง ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 4 800,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการฟิสกิสข์ ัน้กลาง ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องกล ัน่น า้ศูนยว์ทิยาศาสตร ์ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 417,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระยกุตใ์ชง้านพแีอลซคีวบคุมระบบขบัเคลือ่น

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑท์ดลองเกยีรข์องรถยนต ์ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 537,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องวเิคราะหแ์กส๊ไอเสยีของรถยนต ์ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 452,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑท์ดลองเครื่องอดัอากาศแบบ 2 ระดบั ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 672,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัระบบออโต ้ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 449,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑท์ดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 10 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑบ์รรจผุลติภณัฑ ์ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 382,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการทางคหกรรมศาสตร ์ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 437,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการทางปฏพวีทิยา ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 337,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑก์ลอ้งส าหรบัปฏบิตัิการทางเทคนิคการสตัว

แพทย ์ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 844,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้นไฟฟ้า ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้น่ึงฆ่าเชื้อ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อควบคุมอณุหภูมติ า่ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 150,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งหนีศูนย ์ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ตูค้วบคุมความชื้นดว้ยไฟฟ้า ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องค ัว่ธญัพชื ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องค ัน้น า้ผลไมแ้บบบบี ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าอาคารศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี

ธุรกจิการเกษตร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 397,900                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑจ์ดัการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกจิ

การเกษตร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 573,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการผลติเห็ดเศรษฐกจิและเห็ดพื้นบา้น 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 172,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพเยือ่ใยอาหารสตัว ์

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 813,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์ครื่องผสมอาหารสตัว ์ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 682,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑว์เิคราะหเ์น้ือสมัผสัอาหาร ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการวจิยัดา้นชวีโมเลกลุข ัน้สูง  ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 1,770,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระกอบการเรียนการสอนหลกัสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่คนพกิารทางการไดย้นิ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร

 จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการประเมนิสภาพการท างานสุขศาสตร ์

สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 2 1,924,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 2,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,038,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 143,258,900                 

รายการระดบัที1่: กลุม่อาคารหอพกันกัศึกษาและบุคลากร พรอ้มรายการ

ประกอบ ถนนสกลนคร - อดุรธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร กลุม่อาคาร 1 143,258,900                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,779,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการสรา้งเสริมสุขภาพทุกช่วงวยั ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 1,995,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงโรงเรือนชัว่คราวและโรงเรือนจดัการผลผลติ

หลงัเกบ็เกี่ยว ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 955,600                      

รายการระดบัที1่: อาคารปฏบิตัิการเรียนรวมทางเทคนิคการสตัวแพทย ์

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: โรงเรือนปฏบิตัิการและวจิยัดา้นสตัวปี์ก ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 1,828,900                    

งบรายจ่ายอื่น 688,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา ศูนย์ 0 688,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 59,012,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 59,012,000                

งบด าเนินงาน 9,842,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,640,600                    
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รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 29,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงลฟิต์ 0 94,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 6,517,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 3,201,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 282,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 2,919,700                    

งบลงทนุ 48,257,700                

ครุภณัฑ์ 24,600,200                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 24,600,200                   

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ านกังานคณะครุศาสตรส์ารสนเทศส าหรบั

วชิาชพีครู  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 336,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการศาลจ าลอง ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 608,800                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์พือ่พฒันากจิกรรมนกัศึกษา ต าบลธาตุเชงิชมุ

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑจ์ดัการเรียนการสอนดา้นนิเทศศาสตร ์ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 551,300                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์กา้อี้หอ้งประชมุ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 3 2,715,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระจ าศูนยส่์งเสริมเพือ่พฒันาความสามารถ

ทางภาษาองักฤษส าหรบั   นกัศึกษาคณะครุศาสตร ์ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 1,506,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งเรียนรูภ้าษาส าหรบัศตวรรษ 21  ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 1,996,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑจ์ดัการเรียนการสอนคณะวทิยาการจดัการ 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑพ์ฒันาเครือขา่ยไรส้ายส าหรบัจดัการเรียนการ

สอน ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ระกอบคารอเนกประสงค ์ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 8,586,300                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,657,500                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,386,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารปฏบิตัิการปติมากรรมคอนกรีตเสริม

เหลก็ช ัน้เดยีว ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 655,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพื้นที่โรงจอดรถอาจารยส์าขาศิลปกรรม ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 311,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 1,168,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหอ้งเรียนคุณภาพ คณะวทิยาการจดัการ 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารศูนย ์รปภ.และลานจอดรถ ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงหลงัคาคลมุเพดาน อาคารเรียนฝ่ายปฐมวยั 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 2 751,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีภูพานเพลซ

 ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 12,000,000                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 274,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบประปาและสุขาภบิาลหอพกัเอราวณั 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 274,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,997,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งทางวิง่ผวิแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตเพือ่สุขภาพ 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งบา้นพกันกัศึกษาทานตะวนั ต าบลธาตุเชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงผลติปุ๋ ยอนิทรีย ์และเรือนเพาะช า ต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร งาน 1 1,997,000                    

งบรายจ่ายอื่น 912,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา ศูนย์ 0 912,000                      

ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 1,500,000                 

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ 1,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 0 1,500,000                    

ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 2,000,000                 

สบืสานและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสบืสานศิลปวฒันธรรม บาท 0 1,000,000                    

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในโครงการการอนุรกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิน่และ

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท 0 1,000,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 2,241,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,241,700                 

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,241,700                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,241,700                 

งบลงทนุ 2,241,700                 

ครุภณัฑ์ 2,241,700                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,241,700                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์บัส่งผูป่้วยฉุกเฉิน ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภูมิ

 จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน 

จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 241,700                      

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 101,191,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 5,574,300                 

โครงการศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 5,574,300                 

เครือขา่ยวจิยัและเสริมสรา้งศกัยภาพ ศพก.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 5,574,300                 

งบอดุหนุน 5,574,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 5,574,300                    

รายการระดบัที1่: โครงการเครือขา่ยวจิยัและเสริมสรา้งศกัยภาพ ศพก.ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 รายการ 0 5,574,300                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 31,989,100                

โครงการยกระดบัการทอ่งเทีย่วเชงิประเพณีวฒันธรรม 31,989,100                

ปรบัปรุงภูมทิศันโ์ดยรอบอทุยานบวัเฉลมิพระเกยีรติ 27,423,000                
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งบอดุหนุน 27,423,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,423,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสน้ทางจกัรยานคอนกรีตเสริมเหลก็โดยรอบ

อทุยานบวั ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร รายการ 1 27,423,000                   

พฒันาการจดัการขยะอนิทรียช์มุชน โดยการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพฒันาชมุชนทีย่ ัง่ยนื 4,566,100                 

งบอดุหนุน 4,566,100                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,566,100                    

รายการระดบัที1่: โครงการศูนยพ์ฒันาการจดัการขยะอนิทรียช์มุชน โดยการ

ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่การพฒันาชมุชนที่ย ัง่ยนื รายการ 0 4,566,100                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 63,628,200                

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 55,496,000                

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 55,496,000                

งบอดุหนุน 55,496,000                

ครุภณัฑก์ารศึกษา 55,496,000                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งพกัเตรียมอปุกรณ์ 1 อาคาร

ปฏบิตัิการและวจิยัดา้นวทิยาศาสตร ์ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 817,700                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเกบ็อปุกรณ์ อาคารปฏบิตัิการและ

วจิยัดา้นวทิยาศาสตร ์ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร

จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 574,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑโ์ถงทางเดนิ อาคารปฏบิตัิการและวจิยัดา้น

วทิยาศาสตร ์ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 14 1,078,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเตรียมอปุกรณ์ 2 อาคารปฏบิตัิการ

และวจิยัดา้นวทิยาศาสตร ์ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร

จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 817,700                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้ง LAB1 อาคารปฏบิตัิการและวจิยัดา้น

วทิยาศาสตร ์ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร

จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 5,733,100                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารเรียนรวมปฏบิตัิการดา้นทรพัยากร

สิง่แวดลอ้ม ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 7,299,300                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏบิตัิการดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา

  ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 5,512,700                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏบิตัิการดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 

  ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 16,520,900                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏบิตัิการและวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์

  ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 1,295,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุคอมพวิเตอรเ์ครือขา่ย หอ้งปฏบิตัิการ ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 30 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดควนั ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าจดัฟองอากาศส าหรบัเครื่องโครมาโทกราฟี

ของเหลวสมรรถนะสูง ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนครจงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจ าลองและเร่งสภาวะอากาศเพือ่เร่งปฏกิริิยาใน

การศึกษาอายกุารเกบ็ผลติภณัฑ ์ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 1 849,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยภาพสารพนัธุกรรมจากเจลตวัอยา่ง ต าบลเชยีง

เครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 800,000                      
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รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 3 กระบอกตา พรอ้มชดุถา่ยภาพ

ระบบFull HF ส าหรบังานการเรียนการสอน ต าบลเชยีงเครืออ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 600,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 กระบอกตา ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร กลอ้ง 6 300,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองทางสตัวศาสตร ์ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ไนโตรเจน ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 710,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 2 500,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 3 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณสารพนัธุกรรมปริมาตรนอ้ย ต าบลเชยีง

เครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์คอมพวิเตอรส์  าหรบัการเรียนการสอนประจ า

หอ้งเรียน  ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 437 9,177,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 6,305,000                 

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 6,305,000                 

งบอดุหนุน 6,305,000                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,305,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มระบบคอมพวิเตอร ์ต าบลเชยีงเครือ

อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ 3 ต าแหน่ง (BALANCE) ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 3 105,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตีตบอาหาร (STOMACHER) ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารชนิดแม่เหลก็พรอ้ม ใหค้วามรอ้น 

(HOTPLATE STIRRER) ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 3 150,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ลี้ยงเชื้อในสภาวะไรอ้อกซเิจน ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารในหลอดทดลอง ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมตวัอยา่ง (HOMOGENIZER) ต าบลเชยีง

เครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการตรวจครรภแ์ละคล าหนา้ทอ้ง ต าบลเชยีงเครือ

อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกการดูแลการบาดเจบ็ พรอ้มแผลต่างๆ ต าบลเชยีง

เครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นแขนฝึกการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าแบบ 

ADVANCED ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นฝึกการฉีดยากลา้มเน้ือสะโพกแบบมสีญัญาณไฟและ

เสยีง ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณโลหะหนกัพรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 3,000,000                    
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ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1,827,200                 

จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 1,827,200                 

งบอดุหนุน 1,827,200                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,827,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าอาคาร ประจ าส านกังาน หอ้งประชมุ คณะ

ศิลปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 1 427,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคลืน่ไฟฟ้ากลา้มเน้ือแบบ 8 ช่องสญัญาณ 

(Electromyography 8 Chanels)  ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 1,400,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 120,721,300               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 120,721,300              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 114,630,100              

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 4,890,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 4,890,000                 

งบลงทนุ 4,890,000                 

ครุภณัฑ์ 4,890,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,890,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ คลนิิคหมอครอบครวัวดัโพธิ์ศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

สวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

คลนิิคหมอครอบครวัวดัโพธิ์ศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ

 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า  คลนิิคหมอ

ครอบครวัวดัโพธิ์ศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ ต าบล

สวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า  คลนิิคหมอครอบครวัวดั

โพธิ์ศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ 

อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ คลนิิคหมอครอบครวัวดัโพธิ์

ศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอ

สวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น คลนิิคหมอครอบครวัวดัโพธิ์ศรี 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน คลนิิคหมอครอบครวัวดัโพธิ์ศรี 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) คลนิิค

หมอครอบครวัวดัโพธิ์ศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ 

ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 คลนิิคหมอครอบครวัวดั

โพธิ์ศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ 

อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 120,000                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

คลนิิคหมอครอบครวัวดัโพธิ์ศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ

 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์คลนิิคหมอครอบครวั

วดัโพธิ์ศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ 

อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงร่มเกลา้ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงร่มเกลา้ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชน

เมอืงร่มเกลา้ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกยนืพรอ้มเตียงไฟฟ้า ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงร่ม

เกลา้ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบความรอ้นคลืน่ส ัน้ ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงร่ม

เกลา้ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงร่มเกลา้ 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หมอ้ 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงร่มเกลา้ ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED) ศูนย์

สุขภาพชมุชนเมอืงร่มเกลา้ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงร่ม

เกลา้ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงร่มเกลา้ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟงัเสยีงหวัใจทารกในครรภ ์ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเมอืง

ร่มเกลา้ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพน

ทอง ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง ต าบลแมดนาท่ม อ าเภอโคกศรี

สุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 70,000                        

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 109,740,100              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 109,740,100              

งบลงทนุ 109,740,100              

ครุภณัฑ์ 35,320,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 35,320,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องสลายเน้ืองอกในสมอง โรงพยาบาลสกลนคร ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 5,150,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภภ์าวะวกิฤตรวมศูนย์

 8 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ 

อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 3,200,000                    
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02470000 จงัหวดัสกลนคร

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ 

ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั โรงพยาบาลอากาศอ านวย ต าบลอากาศ 

อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบ

ดจิติอลพรอ้มระบบรบัส่งจดัเกบ็ภาพทางการแพทย ์PACS โรงพยาบาลพระ

อาจารยฝ์ัน้อาจาโร ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิพรอ้มภาควดั

ออกซเิจนในเลอืด โรงพยาบาลพงัโคน ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดั เครื่อง 1 330,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัผูป่้วยท ัว่ไป โรงพยาบาลค าตากลา้ ต าบลค าตา

กลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร เตียง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทนัตกรรมเคลือ่นที่พรอ้มเครื่องกรอฟนัแบบเคลือ่นที่

ได ้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกดุแฮดสามคัคี ต าบลกดุบาก 

อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้แบบอตุสาหกรรม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 125 

ปอนด ์โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั เครื่อง 1 760,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัิชนิดอณุหภูมติ า่ดว้ยไฮโดรเจน

เปอรอ์อกไซดข์นาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 130 ลติร โรงพยาบาลกสุุมาลย ์

ต าบลนาโพธิ์ อ  าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 3,745,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการจ่ายแกส๊ไนตริกออกไซตพ์รอ้ม

จอแสดงผล โรงพยาบาลสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอร ์โรงพยาบาลวานรนิวาส

 ต าบลคอนสวรรค ์อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อนแบบคมชดั

พรอ้มชดุควบคุมสญัญาณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ

 ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดนิ 

ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 6 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,420,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 64,798,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ต าบลคอน

สวรรค ์อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 28,901,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัเจา้หนา้ที่ 96 ยูนิต 8 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 8 

ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ต าบล

ธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 26,026,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 3 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลอากาศ

อ านวย ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 9,870,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,621,900                    
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รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ต าบลคอนสวรรค ์

อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 9,621,900                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,623,000                 

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนพื้นที่

เสี่ยง 3,623,000                 

การรณรงคก์ าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดเีพือ่ร าลกึในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84

 พรรษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3,623,000                 

งบด าเนินงาน 2,603,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,603,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 174,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าคดักรองโรคพยาธใิบไมต้บั 0 1,629,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตรวจคดักรองมะเร็งท่อน า้ดี 0 800,000                      

งบลงทนุ 1,020,000                 

ครุภณัฑ์ 1,020,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 920,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลพระอาจารยแ์บน ธนากโร ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน

 จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 920,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ต าบลตอง

โขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ต าบลตอง

โขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,468,200                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 2,468,200                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 2,420,200                 

งบลงทนุ 2,420,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,420,200                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,420,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอเจริญศิลป์ ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,210,100                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 7-8 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอภูพาน ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 1,210,100                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 48,000                     

งบลงทนุ 48,000                     

ครุภณัฑ์ 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร เครื่อง 3 48,000                        

กระทรวงอตุสำหกรรม 2,202,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 2,202,000                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,202,000                 

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 2,202,000                 

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 2,202,000                 

งบลงทนุ 2,202,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,202,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,202,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 10 2,202,000                    

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 51,883,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 5,070,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 5,070,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 4,600,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 4,600,000                 

งบอดุหนุน 4,600,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,600,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแดนโมกสุขวด ีต าบลขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุไผท ต าบลดงชน อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนงาม(บูรพาภริมย)์ ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุพรรณหงษว์นาราม ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุปฎัชยัยาราม ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีวชิยั ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันวกะภูม ิต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพนไฮสามคัคี ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับูรพาราม ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ศรีจนัทร ์ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัวหิารธรรมาราม ต าบลดงเหนือ อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัแสงหาญธรรมกิาราม ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลนาแต ้อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัออ้มแกว้ ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลาง ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัขวัขอนแคน ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโคกสะอาด(ศรีชมพู) ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองคา้ ต าบลนาม่อง อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักดุไห ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพวสุิทธาราม ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัคอ้ใหญ่ ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดับา้นงิ้ว ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งมนศิริพลเมอืง ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนเจริญธรรม ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัอทุการาม ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสุวรรณาราม ต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีบุญเรือง ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีวรารมณ์ ต าบลปลาโหลา อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองส่าน ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลางวทิยา ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีชมพู ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เจริญสุข ต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัค าเจริญวราราม ต าบลบา้นถอ่น อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดันิคมพฒันา ต าบลนิคมน า้อูน อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดักลางโพธิ์ชยั ต าบลสุวรรณคาม อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัพนิิจประชาสรรค ์ต าบลเชยีงสอื อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เทพนิมติ ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัป่าอดุมพฒันา ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสร่างโศก ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสวา่งจติ ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เสบุญเรือง ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโพธิ์ชยัวทิยาราม ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโนนสวา่งภริมย ์ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัมรรคาคิรีขนัธ ์ต าบลคอนสาย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศิริมงคล ต าบลเดื่อศรีคนัไชย อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร วดั 1 100,000                      

พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผห่ลกัธรรม 70,000                     

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 70,000                     

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการจดัสรา้งอาคารปฏบิตัิธรรมวดัป่า

โนนขมุเงนิ (ธ) ต าบลนาตงพฒันา  อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 70,000                        

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 400,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 400,000                   

งบอดุหนุน 400,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 400,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัโพธิ์ค า ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมเหลา่แมดวทิยา ต าบลดงชม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 46,813,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 46,813,000                

การบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 46,813,000                

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 4,413,800                 

งบลงทนุ 4,413,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,413,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,413,800                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่ท  าการ ฝ่ายการสือ่สาร 4 กองต ารวจ

สือ่สาร (ศูนยบ์ริการเทคนิคสือ่สาร 4 สกลนคร) ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 4,413,800                    

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 42,399,200                

งบลงทนุ 42,399,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,399,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 42,399,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ค าตากลา้ 

ต าบลค าตากลา้ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 21,191,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) สภ.วาริชภูม ิ

ต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร หลงั 1 21,207,500                   
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หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 21,454,800                

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 าจงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิ

ชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร ชดุ 2 49,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัสกลนคร  ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 21,319,600                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 21,319,600                

การตรวจสอบการเงนิแผน่ดนิและส่งเสริมการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 21,319,600                

การตรวจสอบดา้นการเงนิ 21,319,600                

งบรายจ่ายอื่น 21,319,600                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคาร สตจ.สกลนคร พรอ้มบา้นพกัและ

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 21,319,600                   

รฐัวิสำหกจิ 5,321,000                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,250,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,250,000                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,250,000                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,250,000                 

งบอดุหนุน 1,250,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,250,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัสกลนคร ไร่ 500 1,250,000                    

การประปาส่วนภูมภิาค 2,621,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 2,621,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 2,621,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 2,621,000                 

งบลงทนุ 2,621,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,621,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,621,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ทางหลวงหมายเลข 2096 

(บริษทัคูโบตา้บา้นม่วง - ล าหว้ยบ่อแดง) ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดั แห่ง 1 232,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นโพน-บา้นเซอืม ต าบล

อากาศ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 2,389,000                    

การเคหะแหง่ชาติ 1,450,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 1,450,000                 

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 1,450,000                 

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 1,450,000                 

งบอดุหนุน 1,450,000                 

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,450,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรสกลนคร ต าบลนาแวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 1,450,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 514,257,700               

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 230,354,500              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 230,354,500              

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการทอ่งเทีย่วและบริการ 42,296,300                

โครงการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน า้โขง (ธรรมะ ธรรมชาต ิ

วฒันธรรม) สู่สากล 37,666,100                

งบด าเนินงาน 37,666,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,666,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,099,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 997,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 33,960,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานมหกรรมท่องเที่ยววถิชีนเผ่างานศิลป์ถิน่

สนุกวฒันธรรมชนเผ่าเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น ภายในกลุม่จงัหวดั 0 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานมหกรรมท่องเที่ยววถิชีนเผ่างานศิลป์ถิน่

สนุกวฒันธรรมชนเผ่าเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น นอกกลุม่จงัหวดั 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม Road Show ส่งเสริม

การตลาดภายในประเทศ จ านวน 5 วนั ในกรุงเทพมหานคร 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม Road Show ส่งเสริม

การตลาดระหวา่งประเทศ จ านวน 5 วนั 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่สุขภาพส่งเสริม

การท่องเที่ยวตามรอย 3 ผูน้ า 3 ประเทศ (จงัหวดัมกุดาหาร ท่านหนูฮกั 

พูมสะหวนั ผูน้ า สปป.ลาว,จงัหวดัสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

 ร.9 ผูน้ าประเทศไทย จงัหวดันครพนม , ลงุโฮจมินิห ์ผูน้ า สส.เวยีดนาม) 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสารคดเีดนิทางไปกบัชาติพนัธุต์าม

รอยอารยธรรมลุม่น า้โขง กลุม่จงัหวดัสนุก 9 ชาติพนัธุ ์2 เชื้อชาติ 0 10,150,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดักจิกรรม Road Show นอกพื้นที่ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัแสดงนิทรรศการผลติภณัฑท์างวฒันธรรมที่

โดดเด่นของกลุม่จงัหวดั 0 210,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมงานประเพณีออกพรรษากลุม่

จงัหวดัสนุก ประจ าปี 2562 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมงานประเพณีแห่ดาวคริสตม์าสกลุม่

จงัหวดัสนุก ประจ าปี 2562 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมงานประเพณีวฒันธรรม ฮตีสบิสอง

 คองสบิสี ่ประจ าปี 2562 กลุม่จงัหวดัสนุก 0 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,549,300                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,549,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 60,000                        
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โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเขตพื้นทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 4,630,200                 

งบด าเนินงาน 4,630,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,630,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 3,530,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 3,530,200                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000                        

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 69,478,100                

โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานดา้นถนนเพือ่สนบัสนุนการคา้ การลงทนุและภาค

การเกษตรของกลุ่มจงัหวดั 57,019,000                

งบลงทนุ 57,019,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,019,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,019,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้นโคกงอย 

หมู่ 3 ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

730 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งเฉลีย่ 0.50 เมตร หรือ

พื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 3,650 ตารางเมตร สายทาง 1 1,995,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้นนางาย 

หมู่ 4 - คลองชลประทาน หมู่ที่ 4  ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดั

สกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,033 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรงักวา้งเฉลีย่ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,165 ตารางเมตร สายทาง 1 2,824,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนมเหศกัดิ์ บา้น

กสุุมาลย ์หมู่ 1 ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000

 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างลูกรงักวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.5 เมตร สายทาง 1 2,200,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขยายผวิจราจรกวา้ง 12.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213

 ตอน สรา้งคอ้ - สกลนคร ระหวา่ง กโิลเมตร 115 + 600 - กโิลเมตร 124

 + 285 อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ระยะทาง 8.685 กโิลเมตร สายทาง 1 50,000,000                   

โครงการพฒันาขดีความสามารถดา้นการคา้ การลงทนุของกลุ่มจงัหวดัสู่ไทยแลนด ์4.0 12,459,100                

งบด าเนินงาน 12,459,100                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,459,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 880,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,230,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,230,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,347,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถจดัเกบ็ขอ้มูล 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์อ้มูลเพือ่เตรียมจดัท าระบบ 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเลม่ทะเบยีนผลติภณัฑข์อง

ผูป้ระกอบการในกลุม่ 3 จงัหวดั 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการประชมุจดัเตรียม 0 7,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม (การ

เป็นผูป้ระกอบการ) 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม (การใช ้

งาน Application ระบบซื้อขายและตลาดลว่งหนา้ออนไลน ์และการ 0 42,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเลม่รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 0 3,000                         
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าแผ่นพบั วารสารประชาสมัพนัธ ์

ผลติภณัฑ/์สนิคา้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบจดัท าแพค็เกจสนิคา้ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบฉลากสนิคา้ 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถบสั 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกาไนซง์าน road show 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการพฒันาเครือขา่ยการคา้ของ

ผูป้ระกอบการธุรกจิรุ่นใหม่ของกลุม่จงัหวดัร่วมกบัผูป้ระกอบการ ธุรกจิ

รุ่นใหม่ประเทศเพือ่นบา้น (สปป.ลาว และ สส.เวยีดนาม) 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานแสดงการคา้ การลงทุน การท่องเที่ยว 

(asean expo) และการเจรจาธุรกจิการคา้ (bussiness matcing) ของ

กลุม่สนุกร่วมกบัประเทศเพือ่นบา้นและจนีตอนใต ้ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานแสดงและจ าน่ายสนิคา้ฯ ของ

กลุม่จงัหวดั ณ กรุงเทพมหานคร หรือจงัหวดัอืน่ที่มศีกัยภาพ 0 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดังานประชาสมัพนัธศ์กัยภาพ

การคา้ การลงทุนฯ ณ กรุงเทพมหานคร หรือจงัหวดัอืน่ที่มศีกัยภาพ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

โครงการเพิม่ศกัยภาพภาคการเกษตร 109,972,100              

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการและผลผลติภาคการเกษตร 58,000,000                

งบลงทนุ 58,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 58,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 58,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยหนิกองอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองไผ่ 2 อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ต าบลโคกส ีอ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั สกลนคร แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยนกเคา้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดั สกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองบวัแพ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 ต าบลโคกสูง อ าเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดั สกลนคร แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยมะไฟตอนลา่ง อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ค ามะโคตร อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จงัหวดั สกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยค าผกัหนาม ระยะที่ 2 ต าบลม่วง 

อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยซบัค าโรงส ีระยะที่ 2  ต าบลม่วง 

อ าเภอบา้นม่วง  จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หนองหมาคาบปลาอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้ภูเพก็ ต าบลนาหวับ่อ  อ าเภอพรรณา

นิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองแซงนอ้ยพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลเชงิชมุ 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยเคลิ้มและอาคารประกอบ ต าบล

หว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: แกม้ลงิหนองสองหอ้งพรอ้มอาคารประกอบ บา้นนอ้ย

จอมศรี ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 5,000,000                    
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โครงการ Sanook Farmer Market : การเพิม่ประสทิธภิาพ และพฒันาตลาดสนิคา้

เกษตร ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 16,597,800                

งบด าเนินงาน 10,897,800                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,897,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,146,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,146,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,045,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์ขนาด 3 x 4 เมตร 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองมาตรฐานขา้วหอมมะลอินิทรีย ์ 0 460,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์ขนาด 3x4 เมตร 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองมาตรฐานขา้วหอมมะลอินิทรีย ์ 0 460,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมานกัวจิยัในการพฒันาสูตรผลติภณัฑแ์ปรรูป

จากขา้วใหเ้หมาะกบัแต่ละพื้นที่ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงสถานที่และติดต ัง้เครื่องจกัรแปร

รูปฯ พรอ้มท ัง้ทดสอบระบบการผลติในเชงิพาณิขย์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาบรรจภุณัฑส์ าหรบัผลติภณัฑแ์ปรรูป 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการรบัรองมาตรฐานใหก้บัผลผลติที่ไดจ้าก

การแปรรูปเพือ่ส่งเสริมการส่งออก 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการอบรมถา่ยทอด

ความรูใ้นการเดนิเครื่องผลติผลติภณัฑ์ 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการในการสรา้งนวตักรรม 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการออกแบบตราสนิคา้และบรรจภุณัฑใ์หม่ 0 773,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เพือ่การ

ส่งเสริมภาพลกัษณ์และการเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย การทดสอบ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการส ารวจและศึกษาการพฒันาสนิคา้ การ

สรา้งแบรนดแ์ละออกแบบบรรจภุณัฑเ์พือ่สรา้งมูลค่าทางพาณิชย์ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการส่งเสริมภาพลกัษณ์และการเพิม่ช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายท าเวบ็ไซต์ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,152,100                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,152,100                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 214,000                      

งบลงทนุ 5,700,000                 

ครุภณัฑ์ 5,700,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่เพาะงอก จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บพรอ้มระบบปัม๊ลม จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกวน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกกรวด จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องร่อน จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโม่แหง้ จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 936,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจคุรีม จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบรรจผุงลงซองอตัโนมตัิแบบสกรู แบบซองยาว 

จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 500,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอบแหง้ จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 700,000                      



166 / 178

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

02470000 จงัหวดัสกลนคร

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและสรา้งนวตักรรมการผลติพนัธุส์ตัวน์ า้ตามมาตรฐาน 

GAP และมาตรฐานอนิทรีย ์สู่การแปรรูปและสรา้งมลูค่าเพิม่กลุ่มจงัหวดัสนุก 6,330,900                 

งบด าเนินงาน 6,330,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,330,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,840,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาพนัธุส์ตัวน์ า้ 0 1,050,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปรบัพื้นที่บ่อเลี้ยงสตัวน์ า้ 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑส์ตัวน์ า้แปรรูป 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจสอบรบัรองพื้นที่ระบบอนิทรีย ์ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าระบบ smart farm (ระบบพลงังาน

แสงอาทติย ์ระบบน า้หยด ระบบเติมอากาศในบ่อ) 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแปรรูปและพฒันาผลติภณัฑ์ 0 345,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบบรรจภุณัฑ ์3 รูปแบบ  (บรรจุ

ภณัฑข์องปลาแดดเดยีวอนิทรีย ์ปลาสม้เค็มอนิทรียไ์รก้า้ง น า้พริกปลา

อนิทรีย ์ สกดักรดอะมโิน) 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 161,600                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 161,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 947,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,081,000                    

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและยกระดบัมาตรฐานคุณภาพโคเน้ือเพือ่สรา้ง

รายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 18,428,200                

งบด าเนินงาน 14,078,200                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,078,200                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 408,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 1,136,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 1,136,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,367,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการเกบ็ตวัอยา่ง 0 254,430                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหต์วัอยา่ง 0 593,670                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการแปลงหญา้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าเอกสาร 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมโคเน้ือโคขนุกลุม่สนุก 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจขอ้มูลทางการตลาดเพือ่วางแผนการ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑ์ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาบรรจภุณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาทดสอบผลติภณัฑท์างการตลาด 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่โฆษณา 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าการตลาดส่งออก 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัการก าหนดกลยทุธแ์ละเชือ่มโยง

เครือขา่ยผูผ้ลติและท าการตลาดเชงิรุก 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่วุฒปิริญญาโท 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่วุฒปิริญญาตรี 0 165,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งท าป้ายเวทแีละป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 112,400                      
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รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 316,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,537,300                    

งบลงทนุ 4,350,000                 

ครุภณัฑ์ 4,350,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารสตัวค์รบส่วน  ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 700,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,650,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจค่าเคมขีองเลอืด (Blood Chemistry analysis) 

ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการมาตรฐาน ส าหรบัการตรวจ

วเิคราะหต์วัอยา่งทางปศุสตัว ์ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑต์รวจสอบ รบัรอง สายพนัธุพ์่อดว้ย DNA 

traceability System ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวเิคราะหคุ์ณภาพสเีน้ือโค ชดุ 1 1,000,000                    

โครงการเพิม่มลูค่าสมนุไพรในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 10,615,200                

งบด าเนินงาน 4,404,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,404,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 39,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,565,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจวเิคราะหด์นิในหอ้งปฏบิตัิการ 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งตรวจวเิคราะหส์ารส าคญัในพชืสมนุไพร 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหาพนัธุส์มนุไพร เพือ่กระจายและ

ส่งเสริมการปลูกใหก้บัเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ใน 3 จงัหวดั 0 1,200,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็ขอ้มูล วเิคราะห ์สรุปผลประกอบการ

วจิยัและพฒันาการควบคุมคุณภาพสมนุไพรตน้แบบแต่ละแห่งใน 3 0 900,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งตรวจวเิคราะหส์ารส าคญัในวตัถดุบิสมนุไพร

อยา่งนอ้ย 20 ตวัอยา่ง 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็ตวัอยา่งสมนุไพร 3 จงัหวดั 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาหอ้งผลติปฏบิตัิการตรวจวเิคราะห์

คุณภาพสมนุไพรที่ไดม้าตรฐาน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการเพือ่การจดัการระบบกลไกทาง

การตลาดสมนุไพรท ัง้ในและต่างประเทศ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 300,000                      

งบลงทนุ 6,210,500                 

ครุภณัฑ์ 6,210,500                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 6,210,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องระเหยสารแบบสูญญากาศ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 800,000                      
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รายการระดบัที1่: ตูดู้ดไอสารเคม ีต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูป้ลอดเชื้อ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบ่มเพาะเชื้อพรอ้มเขยา่สารชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 4 200,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บลมรอ้น ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านแสงในไมโครเพลท ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างควบคุมอณุหภูมขินาด 45 ลติร ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกรองแบบสูญญากาศ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 2 กระบอกตา ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสารแบบอนิฟาเรด ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 14,500                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องดูดจ่ายสารละลาย ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องยอ่ยสลายตวัอยา่งดว้ยไมโครเวฟ ต าบลเชยีงเครือ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งหวัสมนุไพร ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ ต าบลเชยีง

เครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 100,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคม ีต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้นแบบอตัโนมตัิ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ตู ้ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องหมนุเหวีย่งแบบความเร็วต า่ ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอ

เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิง ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมความชื้น ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร เครื่อง 2 182,000                      

โครงการการพฒันาดา้นสงัคม 8,608,000                 

โครงการคนสนุก เมอืงสนุก สงัคมเป็นสุข 3,608,000                 

งบด าเนินงาน 3,608,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,608,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 648,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 282,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 282,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 157,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่ารถพรอ้มน า้มนัเชื้อเพลงิและคนขบั 0 157,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,045,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร 0 25,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการแพทย์ 0 1,200,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 0 5,000,000                    

จงัหวดัสกลนคร 283,903,200              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 283,903,200              

การพฒันาดา้นสงัคม 10,439,800                

พฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 439,800                   

งบด าเนินงาน 439,800                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 439,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 66,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 350,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 23,600                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการแบบบูรณาการ 10,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 10,000,000                   

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 16,134,100                

ส่งเสริมและพฒันาป่าไมต้น้แบบ 13,720,400                

งบด าเนินงาน 13,720,400                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,720,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 10,909,200                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตรียมพื้นที่ปลูกป่า 0 1,110,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหลกัพรอ้มปกัหลกัหมายแนวเขต 0 725,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาขดุหลมุปลูกตน้ไมพ้รอ้มรองกน้หลมุดว้ย 0 898,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปลูกตน้ไม ้ 0 798,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาก าจดัวชัพชื/พรวนดนิตน้ไม ้ 0 700,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปลูกซอ่ม 0 871,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าแนวกนัไฟ 0 719,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตรียมวสัดุเพาะช า 0 342,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเตรียมเพาะช าเมลด็ไมแ้ละยา้ยช ากลา้ไม ้ 0 1,902,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษากลา้ไม ้และแจกจ่าย 0 1,584,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายา้ยช ากลา้หวาย 0 108,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษากลา้หวาย 0 792,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาแจกจ่ายกลา้หวาย 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 2,811,200                    

ขดุลอกแหลง่น า้ ก่อสรา้งและซอ่มแซมฝายน า้ลน้ในพื้นทีจ่งัหวดัสกลนคร 2,413,700                 

งบลงทนุ 2,413,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,413,700                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,413,700                    
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รายการระดบัที1่: ขดุลอกหนองปลงิ ที่สาธารณประโยชน ์หมู่ที่ 4 บา้นหว้ย

หวด ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 78.00 เมตร 

ยาว 96.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 3.00 เมตร มปีริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 22,464 แห่ง 1 1,313,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยหนองเหมอืงแก บา้นเหลา่สามคัคี หมู่ที่ 10

 ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ปากกวา้ง 9.00 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 2.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 2,800 แห่ง 1 1,100,700                    

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 60,308,000                

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางการคา้จงัหวดัสกลนครเชื่อมโยงอนุภูมภิาคลุ่ม

แมน่ า้โขง 5,745,800                 

งบด าเนินงาน 5,745,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,745,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 285,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 198,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 480,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,369,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการวจิยัศกัยภาพทางการตลาด และ

ความสามารถทางการแขง่ขนั ของผูป้ระกอบการจงัหวดัสกลนคร 0 136,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการวจิยัปจัจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อสนิคา้กลุม่หลกั (โคขนุ หมากเม่า ผา้คราม และขา้วฮาง) 0 98,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการวจิยัพฒันาเพือ่ยกระดบัยา่นเมอืงเก่า

สกล ถนนผา้คราม เพือ่การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชมุชนอยา่งย ัง่ยนื 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผูป้ระกอบการธุรกจิรุ่นใหม่ (Smart 

trader) และการเชือ่มโยงเครือขา่ยผูป้ระกอบการคา้สู่สากล 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจดังาน Asian Expo แสดงและ

จ าหน่ายสนิคา้และบริการ /การเจรจาจบัคู่ธุรกจิของไทยกบัประเทศใน

ภูมภิาคอาเซยีน และจนีตอนใต ้ระยะเวลา  5 วนั ในประเทศ (จงัหวดั 0 2,434,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการจดัท าคู่มอืขอ้มูลการคา้ การลงทุน 

จงัหวดัสกลนคร 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 315,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,800                        

เพิม่ศกัยภาพการคา้สนิคา้สิ่งบง่ชี้ทางภูมศิาสตร ์(Geographical Indications : GI) 

จงัหวดัสกลนครแบบครบวงจรและย ัง่ยนื 6,942,200                 

งบด าเนินงาน 6,942,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,942,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 6,474,200                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบั

การตรวจรบัรองมาตรฐาน GI ในระดบัจงัหวดั ส าหรบัผูผ้ลติ/

ผูป้ระกอบการ ในจงัหวดัสกลนคร 0 190,700                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาระบบบริหารจดัการการตรวจสอบ

ยอ้นกลบั สรา้งและพฒันาผูต้รวจสอบการขอรบัรองมาตรฐาน GI ระดบั 0 190,700                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาส่งเสริมพฒันากระบวนการด าเนินงานของ

ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ เขา้สู่ระบบการตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน 0 190,700                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาพฒันาระบบสารสนเทศเครือขา่ย

ผูป้ระกอบการและการตรวจสอบยอ้นกลบั 0 190,700                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจขอ้มูลสนิคา้บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์(GI) 

สนิคา้เกษตรกลุม่เตรียมความพรอ้มเป็นสนิคา้บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์(GI) 

หรือสนิคา้เกษตรเศรษฐกจิส าคญั ของจงัหวดัสกลนคร 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวจิยัและพฒันาระบบสารสนเทศวเิคราะห์

และพยากรณ์ก าลงัการผลติสนิคา้บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์(GI) สนิคา้เกษตร

เศรษฐกจิ และสนิคา้เกษตรส าคญักลุม่เตรียมความพรอ้มยกระดบัเป็น 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวจิยัการพฒันาระบบตรวจสอบคุณภาพโค

ขนุและผลติภณัฑเ์น้ือช าแหละ เพือ่ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ GI ของ

สหกรณ์โคขนุโพนยางค า 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาบรรจภุณัฑส์นิคา้ GI 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมกระเชา้ของขวญั 

ผลติภณัฑช์มุชน และสนิคา้ GI ในจงัหวดัสกลนคร 0 949,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการส่งเสริมประชาสมัพนัธแ์ละขยาย

ช่องทางการตลาด เพือ่ประชาสมัพนัธส์รา้งภาพลกัษณ์สนิคา้ GI ของ 0 1,961,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการเชือ่มโยงตลาดสนิคา้ GI ระหวา่ง

ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ กบัผูค้า้และผูป้ระกอบการจ าหน่าย/นกัธุรกจิ เพือ่

การสรา้งโอกาสทางการคา้และเจรจาธุรกจิการคา้ระหวา่งกนั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 243,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 0 150,000                      

ปรบัปรุงถนนผวิทางแอสฟลัตกิคอนกรีตและก่อสรา้งถนนลาดยางในพื้นทีจ่งัหวดั

สกลนคร 47,620,000                

งบลงทนุ 47,620,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,620,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 27,620,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายบา้นแป้น - ที่วา่การอ าเภอโพน

นาแกว้ ต าบลบา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 6.00 เมตร

 หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 6.083 กโิลเมตร สายทาง 1 27,620,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายบา้นเชยีงเครือ หมู่ที่ 1 - ม.

เกษตรศาสตร ์(ฝัง่ซา้ย) ต าบลเชยีงเครือ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั

สกลนคร กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3.700 กโิลเมตร สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2355 - วดัค า

ประมง หมู่ที่ 4 ต าบลสวา่ง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 6.00 

เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 4.850 กโิลเมตร สายทาง 1 10,000,000                   

การพฒันาดา้นเกษตร 181,618,100              

ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมเพือ่การเกษตรจงัหวดัสกลนคร 84,351,900                

งบลงทนุ 84,351,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 84,351,900                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 84,351,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นกดุไห - บา้น

กดุบาก บา้นกดุไห หมู่ที่ 11 ต าบลกดุไห อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร  

กวา้ง 4 เมตร ยาว 855.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ

 0.50 เมตร พื้นมทีี่ไม่นอ้ยกวา่ 3,420 ตารางเมตร สายทาง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นกดุบาก - บา้น

บวั บา้นกดุบาก หมู่ที่ 1 ต าบลกดุบาก อ าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร กวา้ง

 5.00 เมตร ยาว 1.200 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 3,860,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนเทศบาล 11/1 บา้น

กสุุมาลย ์หมู่ที่ 1 ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 

3,700 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 2,035,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสนัติสุขบา้น

กสุุมาลย ์หมู่ที่ 1 ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 

1,900 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 1,045,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนสะอาด หมู่

ที่ 8 - บา้นฝาง หมู่ที่ 6 ต าบลแพด อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 1.412 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ

 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 7,060 ตารางเมตร สายทาง 1 3,910,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นบงึบูรพา หมู่ที่ 

11 ต าบลหนองบวัสมิ อ าเภอค าตากลา้ จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

 หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร สายทาง 1 2,126,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายบา้นตองโขบ

เหนือ หมู่ที่ 15 - บา้นหนองแข ้หมู่ที่ 5 ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ

 จงัหวดัสกลนคร  กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2.200 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 1,980 ตารางเมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร สายทาง 1 6,374,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นวงัม่วง หมู่ที่ 1

 - บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร กวา้ง

 5.00 เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 

750 ตารงเมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.25 เมตร สายทาง 1 2,740,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางไปส านกัสงฆค์ า

แคน - บา้นโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดั

สกลนคร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 986.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 3,872 ตารางเมตร สายทาง 1 2,156,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นทนัสมยั หมู่ที่ 3

 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

980.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 4,900 ตารางเมตร 

ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นดงภูทอง หมู่ที่ 

7 ต าบลสุวรรณคาม อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 1.155 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 866 ตาราง

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 2,887,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นอูนโคก หมู่ที่ 1

 - หนองไผ่ ต าบลหนองบวั อ าเภอนิคมน า้อูน จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 562 

ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 1,912,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนาจาน หมู่ที่ 2

 - บา้นสมานสามคัคี หมู่ที่ 7 ต าบลมาย  อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 662.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ย

กวา่ 3,310 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายโรงฆ่าสตัว ์หมู่ที่ 2 

บา้นโพนไค - วดัป่าดงหวาย บา้นจาร หมู่ที่ 5 ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง 

จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 3,900 ตารางเมตร สายทาง 1 2,300,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นเชงิชมุพฒันา 

หมู่ที่ 9 ต าบลเชงิชมุ - บา้นค าประมง หมู่ที่ 4 ต าบลสวา่ง อ าเภอพรรณา

นิคม จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.600 กโิลเมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 960 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ สายทาง 1 4,607,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโนนเรือ หมู่ที่ 3 - 

บา้นนาสาวนาน หมู่ที่ 9 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร

 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ย

กวา่ 3,000 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 1,684,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็บา้นโคก - คลองชลประทานสายใหญ่ฝัง่ขวา บา้นโคก หมู่ที่ 5 ต าบลไร่ 

อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 652.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงั สายทาง 1 2,134,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นดงสวรรค ์หมู่ที่

 11 - บา้นไฮหยอ่ง หมู่ที่ 2 ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.630 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่ สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นสมสะอาด หมู่ที่

 2 ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 533.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 399 ตารางเมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นผา้ขาวใหม่ หมู่

ที่ 10 ต าบลม่วงไข ่อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 90 ตารางเมตร ไหล่

ทางลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 1,085,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นน า้พ ุหมู่ที่ 4 ต าบล

บา้นแป้น อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 635.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 2,540 ตารางเมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 1,579,400                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นโพนนาแกว้ หมู่ที่ 

12 ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 1.050 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 630 ตาราง

เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 2,269,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นภูพาน หมู่ที่ 15

 ต าบลโคกภู - บา้นโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ต าบลกกปลาซวิ อ าเภอภูพาน จงัหวดั

สกลนคร  กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง

ลูกรงักวา้งขา้งละ  0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตร สายทาง 1 2,850,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นฮ่องสมิ หมู่ที่ 3

 - บา้นเสยีว หมู่ที่ 14 ต าบลหลบุเลา อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 1.300 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ

 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 6,500 ตารางเมตร สายทาง 1 3,580,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองใส - บา้น

ลาดคอ้ บา้นหนองใส  หมู่ที่ 3 ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั

สกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 941.50 เมตร หนา 0.15 เมตร มพีื้นที่ ไม่

นอ้ยกวา่ 707 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนาแก - ชมุชน

นาออ้ย บา้นนาแก หมู่ที่ 4 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั

สกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลง

ลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 2,550 ตารางเมตร สายทาง 1 1,464,500                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองลาดใต ้

หมู่ที่ 8 - บา้นทุ่งม ัง่ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองลาด อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั

สกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่

 ไม่นอ้ยกวา่ 4,100 ตารางเมตร ไหลท่างลงลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สายทาง 1 2,170,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น บา้นหว้ย

โทง หมู่ที่ 14 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 485.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ สายทาง 1 1,499,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น บา้นป่า

ติ้วพฒันา หมู่ที่ 5 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ย สายทาง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้นวงับงนอ้ย

 หมู่ที่ 11 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 สายทาง 1 2,510,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น บา้นกดุ

จกิ หมู่ที่ 3 ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลงลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

 หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 420 ตารางเมตร สายทาง 1 1,561,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นยางค า - ส านกั

ป่าค าสอนพทุธธรรมสตรี บา้นยางค า หมู่ที่ 5 ต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่ง

แดนดนิ จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.800 กโิลเมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 7,200 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ สายทาง 1 3,906,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นปทุมวาปี - 

บา้นหนองม่วง บา้นปทุมวาปี หมู่ที่ 6 ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว 

จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500.00 เมตร ไหล่

ทางลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 375 ตารางเมตร สายทาง 1 1,535,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น สายบา้น

ท่ากอ้น - ดงอุม้ลุม้ บา้นท่ากอ้น หมู่ที่ 1 ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย

 จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 3,160 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงักวา้งขา้งละ 0.50 สายทาง 1 1,721,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้นวงัม่วง 

หมู่ที่ 1 ต าบลบะหวา้ อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ไม่นอ้ยกวา่ 3,160 สายทาง 1 1,721,000                    

พฒันาแหลง่น า้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเกษตรจงัหวดัสกลนคร 78,500,000                

งบลงทนุ 78,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,500,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 68,500,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยถ า้เต่าอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

หมู่ที่ 4 ต าบลจนัทรเ์พญ็ อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 112,250 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยหนิกองอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 หมู่ที่ 6 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ปริมาตรดนิ

ขดุไม่นอ้ยกวา่  150,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยคอ้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่ที่

 4 ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่

 150,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้อ่างเกบ็น า้หว้ยอพีนั บา้นเหลา่อดุม 

หมู่ที่ 13 ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 8,000,000                    
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รายการระดบัที1่: แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบหนองคนัจาง บา้นค าบอน 

หมู่ที่ 4 ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ปริมาตรดนิขดุไม่

นอ้ยกวา่ 250,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยนอ้ยอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

หมู่ที่ 6 ต าบลเหลา่โพนคอ้ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ปริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 149,990 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยหบีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมู่

ที่ 3 ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร ปริมาตรดนิขดุ

ไม่นอ้ยกวา่ 150,040 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยนาอ่างและอาคารประกอบ หมู่ที่ 4 

ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 

15,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้หว้ยด่านบ่วงและอาคารประกอบ หมู่ที่ 

7 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ปริมาตรดนิขดุ ไม่

นอ้ยกวา่ 15,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้สถานีวจิยัทดสอบพนัธุส์ตัวส์กลนคร แห่งที่ 

1 หมู่ที่ 6 ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ปริมาตรดนิ

ขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 47,000 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่น า้หมู่บา้นรอบศูนยภู์พานฯ บา้นตากแดด

หมู่ที่ 4 ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ปริมาตรดนิขดุ ไม่

นอ้ยกวา่ 25,200 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 2 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดัรูปที่ดนิโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาน า้อูน ยู

นิต 7,8 หมู่ที่ 1,12,17 ต าบลชา้งมิง่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 

ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 45,392 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้แบบแพลอยน า้บา้นโนนศาลา หมู่ที่ 12 ต าบล

ขมิ้น อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแหลง่น า้หมู่บา้นรอบศูนยภู์พานฯ บา้นนาเลา หมู่

ที่ 6 ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จงัหวดักลนคร ปริมาตรดนิขดุ ไม่นอ้ย

กวา่ 28,800 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 3,500,000                    

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงล  าหว้ยตะหลงุและล าน า้สาขาบา้นหนองเมก็ หมู่ที่

 12 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม และบา้นดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ต าบลขมิ้น

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 10,000,000                   

ส่งเสริมและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรจงัหวดัสกลนคร 18,766,200                

งบด าเนินงาน 8,876,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,876,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 80,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 132,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,593,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 12,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาในการจดัเตรียมสถานที่อบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองแปลงขา้วอนิทรีย ์ 0 230,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารตรวจรบัรองรายแปลง 0 20,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวสัดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรม 0 61,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่และการตกแต่ง 0 28,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานวนัโคนมสกลนคร 0 331,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมส่งเสริมการบริโภคไขไ่ก่ 0 200,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาวจิยัและพฒันาการแปรรูปไขไ่ก่เพือ่เพิม่

ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเทศกาลกนิปลาสม้ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจติดตามมาตรฐานฟารม์เพาะเลี้ยงสตัว ์

น า้ เพือ่รบัรองมาตรฐานฟารม์ GAP 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 321,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 460,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 6,083,300                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 146,000                      

งบลงทนุ 9,890,000                 

ครุภณัฑ์ 9,540,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 9,540,000                    

รายการระดบัที1่: แม่โคนมสาว ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั ตวั 172 8,600,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องรีดนมชดุถงัรีดนมแบบเคลือ่นที่ ชนิด 1 ถงั (แบบ

สูญญากาศใชไ้ฟฟ้า) ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนตร เครื่อง 2 80,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัรีดนม ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดัสกลนคร ถงั 4 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอลัตรา้ซาวด ์ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจ SCC ต าบลคอ้เขยีว อ าเภอวาริชภูม ิจงัหวดั เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: แม่โคสาว ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดั ตวั 5 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 350,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 350,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเรือน Smart Farmer ต าบลโพธไิพศาล 

อ าเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร หลงั 1 350,000                      

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 15,403,200                

ส่งเสริมงานประเพณีส าคญัจงัหวดัสกลนคร ฮตี 12 คลอง 14 เทีย่วไดต้ลอดปี 8,902,400                 

งบด าเนินงาน 2,882,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,882,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,882,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประเพณีรวมน า้ใจไทกะเลงิ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานนมสัการพระธาตุเชงิชมุและหลวง

พ่อพระองคแ์สน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานตรุษไทสกล คนจนี เวยีดนาม 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประเพณีบุญขา้วจีย่กัษ ์อนุรกัษ์

ปราสาทขอม ออนซอนผา้ยอ้มคราม 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลโสร้ าลกึ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลวนัมาฆบูชา 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประเพณีเซิ้งผโีขน 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานสุริยปฏทินิ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลภูไทร าลกึและนมสัการเจา้ปู่ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลวนัวสิาขบูชา 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานบุญมหาชาติและบุญบ ัง้ไฟ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลอาสาฬหบูชาสกัการะสงัเวช

นียสถาน ๔ ต าบล 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประเพณีไหลเรือไฟ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประเพณีบุญเดอืนสบิแขง่เรือยาวไหล

เรือไฟไหวพ้ระแกว้คู่บา้น 0 100,000                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานนอ้มร าลกึวนัคลา้ยวนัมรณภาพของ

พระอาจารยม์ ัน่ ภูริทตัโต 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลลอยพระประทปีพระราชทาน

 สบิสองเพง็ไทสกล 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประเพณีขา้วเม่อปลามนั (ขา้วใหม่ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสตม์าส 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าปฏทินิเทศกาลงานประเพณีที่โดดเด่น 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการแสดงในขบวนแห่ 0 432,400                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาการชมุชน ๙ วดั จดัการแสดงวถิไีทย วถิถีิน่

ภายในชมุชน 0 450,000                      

งบลงทนุ 6,020,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,020,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,020,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณสถานที่จดังานประเพณีของ

จงัหวดัสกลนคร ต าบลธาตุเชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร แห่ง 1 6,020,000                    

ส่งเสริมและจดัท าเสน้ทางทอ่งเทีย่วหลกัของจงัหวดัสกลนคร 2,447,000                 

งบด าเนินงาน 2,447,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,447,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและค่าพาหนะ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,285,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาส ารวจและจดัท าเสน้ทางท่องเที่ยวหลกัของ

จงัหวดัสกลนคร 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเปิดตวัเสน้ทางการท่องเที่ยวหลกั

ของจงัหวดัสกลนคร พรอ้มน านกัท่องเที่ยวเดนิทางไปตามเสน้ทาง

ท่องเที่ยวหลกัของจงัหวดัสกลนคร 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานประชาสมัพนัธเ์สน้ทางท่องเที่ยวหลกั

ของจงัหวดัสกลนครในส่วนกลาง 0 815,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธเ์สน้ทางท่องเที่ยว

หลกัของจงัหวดัสกลนคร 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 0 4,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถตู ้ 0 34,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรุปผลการด าเนินงาน 0 18,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารในการอบรม 0 14,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 113,400                      

ส่งเสริมการตลาดทอ่งเทีย่วจงัหวดัสกลนคร 4,053,800                 

งบด าเนินงาน 4,053,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,053,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,053,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมพื้นที่จดังานประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเที่ยวสกลนคร เมอืง 3 ธรรม 0 350,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ ระบบเสยีงพรอ้มโครงสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ การแสดงศิลปวฒันธรรม 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาลงทะเบยีน เกบ็ขอ้มูล ท าผลส ารวจของผู ้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าคู่มอืประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวสกลนคร 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม AGENT FAMTRIP 0 478,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสือ่มวลชนสญัจร 0 478,600                      
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมพื้นที่จดังาน Road Show 

ประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวจงัหวดัสกลนคร ในกรุงเทพมหานคร และ 0 636,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่พรอ้มการตกแต่งสถานที่ 

งานเวท ีระบบเสยีง ระบบแสง พรอ้มโครงสรา้ง 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ งานพธิกีาร งานการแสดงบน 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมทศันศึกษา/ศึกษาดูงาน 0 570,000                      


