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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 2,958,969,454            

จงัหวดัอทุยัธานี 2,958,969,454            

ส านักนายกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 31 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลาโหม 48,273,700                

กองบญัชาการกองทพัไทย 48,273,700                

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 48,273,700                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประเทศและการช่วยเหลอืประชาชน 48,273,700                

การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีเ่ป้าหมาย 22,694,300                

งบลงทนุ 22,694,300                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,694,300                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 22,694,300                   

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี กม. 2 1,378,400                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี กม. 2.7 1,860,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี กม. 4.4 3,579,200                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี กม. 1.5 1,033,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี กม. 2.8 1,929,700                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี กม. 1.5 1,033,800                    

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี กม. 1.4 964,800                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี กม. 1.7 1,171,600                    

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

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี
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รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี กม. 0.4 275,600                      

รายการระดบัที1่: การซอ่มทางผวิจราจรลูกรงั ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี กม. 0.8 551,300                      

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

คอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี กม. 2.2 5,442,700                    

รายการระดบัที1่: การปรบัปรุงทางลูกรงัเป็นทางผวิจราจรลาดยาง ต าบล

คอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี กม. 1.35 3,472,600                    

การจดัหาน า้กนิน า้ใชใ้นพื้นทีเ่ป้าหมาย 25,579,400                

งบลงทนุ 25,579,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,579,400                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,016,000                    

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ 

จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ 

จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ 

จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ 

จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ 

จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานอาคารบริการน า้ดื่ม ต าบลเจา้วดั อ าเภอบา้นไร่ แห่ง 1 225,800                      

รายการระดบัที1่: งานสรา้งระบบประปามาตรฐาน ต าบลคอกควาย อ าเภอ

บา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 758,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 22,563,400                   

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ แห่ง 1 713,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ แห่ง 1 273,600                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ แห่ง 1 415,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 2,560,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 3,559,200                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 3,204,000                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 2,373,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 380,300                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 1,090,700                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 697,300                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 162,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ แห่ง 1 382,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ แห่ง 1 438,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 520,800                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 271,900                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 582,700                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกล าน า้ ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดั แห่ง 1 3,525,500                    

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดั แห่ง 1 419,800                      
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รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดั แห่ง 1 732,600                      

รายการระดบัที1่: งานขดุลอกแหลง่น า้ ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดั แห่ง 1 257,700                      

กระทรวงการคลงั 2,245,000                 

กรมบญัชกีลาง 1,288,000                 

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 1,288,000                 

การบริหารและก ากบัดูแลดา้นรายจ่ายภาครฐั 1,288,000                 

การปรบัภาวะการคลงัใหเ้ขา้สู่สมดุล 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานคลงัจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั คนั 1 1,288,000                    

กรมสรรพากร 957,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 957,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 957,000                   

งบลงทนุ 957,000                   

ครุภณัฑ์ 957,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั คนั 1 957,000                      

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 204,500                   

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 204,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 38,000                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 38,000                     

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 38,000                     

งบลงทนุ 38,000                     

ครุภณัฑ์ 38,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 38,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ต าบล

อทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์ชนิด LED ส ี

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 17,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 5,000                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 166,500                   

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 166,500                   

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 166,500                   

งบลงทนุ 166,500                   

ครุภณัฑ์ 166,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 46,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 1 8,500                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครัง้ละ 10 แผ่น ต าบล

อทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 10 120,000                      

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 1,614,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 1,440,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 566,200                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 258,200                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 258,200                   

งบด าเนินงาน 258,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 258,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 67,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 308,000                   

งบด าเนินงาน 308,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 215,200                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 10,300                     

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 10,300                     

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 10,300                     

งบลงทนุ 10,300                     

ครุภณัฑ์ 10,300                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 1 10,300                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 863,500                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 863,500                   

งบด าเนินงาน 863,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 863,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรายการส่งเสริมการจา้งงาน 0 863,500                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 42,500                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 42,500                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพราษฎรบนพื้นทีสู่ง 42,500                     

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนบนพื้นทีสู่ง 42,500                     

งบลงทนุ 42,500                     
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ครุภณัฑ์ 42,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวดัอทุยัธานี    ต าบล

น า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 42,500                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 132,400                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 132,400                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 132,400                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 132,400                   

งบลงทนุ 132,400                   

ครุภณัฑ์ 132,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร  ระบบดจิติอล  (ขาว - ด า) ความเร็ว 

20 แผ่นต่อนาท ีบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลหลมุเขา้ 

อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 32,400                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล บา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอ

หนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ  1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 13,100                        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 909,946,900               

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 10,000                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 10,000                     

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 10,000                     

งบลงทนุ 10,000                     

ครุภณัฑ์ 10,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ส ีแบบ Network

  ต าบลอทุยัใหม่   อ าเภอเมอืงอทุยัธานี  จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 10,000                        

กรมชลประทาน 875,606,500              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 282,250,000              

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 41,250,000                

ก่อสรา้งแหลง่น า้สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 41,250,000                

งบลงทนุ 41,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,250,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 41,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้หว้ยลกึ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้หว้ยแหละ 1  ต าบลคอกควาย อ าเภอ

บา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 30,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 250,000                      
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ตามขอ้เสนอของเกษตรกรในเขตจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลคอกควาย อ าเภอ

บา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 250,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 241,000,000              

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 241,000,000              

งบลงทนุ 241,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 241,000,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 241,000,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลองส่งน า้สายซอยฝัง่ขวาวงัร่มเกลา้

  อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ระยะทาง 13.000 กม. รายการ 0 37,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวาทพัคลา้ย

 ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี  ระยะทาง 9.350 กม. รายการ 0 38,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ยทพัคลา้ย

 ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ระยะทาง 6.550 กม. รายการ 0 27,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิจราจรคนัก ัน้น า้แควตากแดดฝัง่ขวา  อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ระยะทาง 13.500 กม. รายการ 0 95,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนเขา้สถานีสูบน า้เพชรน า้ผึ้ง ต าบลระบ า 

อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี  ระยะทาง 1.500 กม. รายการ 0 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนรอบสนัเขือ่นทบัสลา ต าบลระบ า อ าเภอลาน

สกั จงัหวดัอทุยัธานี  ระยะทาง 4.200 กม. รายการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนคนัคลองระบบส่งน า้บา้นเพชรน า้ผึ้ง ต าบล

ลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี  ระยะทาง 5.000 กม. รายการ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคนัคลองสายใหญ่ฝัง่ซา้ย (ฝายทบัเสลา) ต าบลทุ่ง

โพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี  ระยะทาง 4.000 กม. รายการ 0 20,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 299,753,700              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 115,211,000              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 115,211,000              

งบลงทนุ 115,211,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 115,211,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 115,211,000                 

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงฝายตาสรา้ง โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบั

เสลา ต าบลหนองพงัค่า อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงท่อลอดคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ทพัคลา้ย 

โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้ฝัง่ขวา โครงการเขือ่นวงัร่มเกลา้ 

ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 34,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดั รายการ 1 231,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 25,280,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา 

ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1R-1L-RMC ระบบส่งน า้ฝายทบั

เสลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลอทุยัเก่า อ าเภอหนอง

ฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้และท่อส่งน า้ ระบบส่งน า้ฝาย

ตะครอ้  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลประดู่ยนื อ าเภอ

ลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 630,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมการกดัเซาะล าหว้ยทบัเสลา กม.86+210  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืง รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้และท่อส่งน า้ ระบบส่งน า้ฝาย

หลกัเมตร  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลเขากวางทอง 

อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 780,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมการกดัเซาะล าหว้ยทบัเสลา กม.88+408  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี รายการ 1 930,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้และท่อส่งน า้ ระบบส่งน า้ฝาย

เพชรน า้ผึ้ง  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลลานสกั อ าเภอ

ลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมการกดัเซาะล าหว้ยทบัเสลา กม.89+105  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืง รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ RMC ระบบส่งน า้ฝายหลกัเมตร  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนอง

ฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมการกดัเซาะล าหว้ยทบัเสลา กม.77+640  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลหนองพงัค่า อ าเภอเมอืง รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1R - RMC ระบบส่งน า้ฝายหลกั

เมตร  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลเขากวางทอง อ าเภอ

หนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมการกดัเซาะล าหว้ยทบัเสลา กม.77+750  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหยา่ง รายการ 1 970,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC ระบบส่งน า้ฝายตะครอ้  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 1R-1R-1L-RMC ระบบส่งน า้

ฝายทบัเสลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลอทุยัเก่า 

อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 990,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ ระบบส่งน า้

ฝายหลกัเมตร  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลเขากวางทอง

 อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ 2R-RMC ระบบส่งน า้ฝายทบัเสลา

  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง

 จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ RMC ระบบส่งน า้ฝายทบัเสลา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้ ระบบส่งน า้

ฝายทบัเสลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลทุ่งโพ อ าเภอ

หนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 920,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้ LMC ระบบส่งน า้ฝายทบัเสลา  

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดั รายการ 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน  โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลหนอง

แก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา วงัร่มเกลา้  

โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายซอยฝัง่ขวา วงัร่มเกลา้  

โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั รายการ 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองและขดุลอกตะกอนคลอง

ส่งน า้ 1 ซา้ย ฝายโป่งขอ่ย  โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลเขาบาง

แกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ทพัคลา้ย  

โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั รายการ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารประกอบฝายทพัคลา้ย  โครงการ

ชลประทานอทุยัธานี ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1  โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมเครื่องกวา้นบานระบายฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 3  โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้น รายการ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 13,200,000                   

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้หว้ย

ทบัเสลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนอง

ฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองบริเวณหนา้ฝาย

ทบัเสลา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนอง

ฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายน า้หว้ย

ทพัทนั  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนอง

ฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายวงัร่ม

เกลา้ 2  โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืง รายการ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองระบายทพัคลา้ย

  โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั รายการ 0 1,200,000                    

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 49,437,700                

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายหมู่ 7 คลองวงัหลวงพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลไผ่

เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 30,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 19,437,700                

งบลงทนุ 19,437,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,437,700                   

ค่าที่ดนิ 1,739,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าซื้อที่ดนิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาที่ดนิ รายการ 0 1,739,100                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 17,698,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาระบบส่งน า้และอาคารประกอบ 

โครงการสถานีสูบน า้พรอ้มระบบส่งน า้บา้นดอนหวาย ช่วงที่ 2 จงัหวดั รายการ 0 304,400                      

รายการระดบัที1่: ระบบส่งน า้และอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน า้

พรอ้มระบบส่งน า้บา้นดอนหวาย ช่วงที่ 2 จงัหวดัอทุยัธานี 0 17,394,200                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 135,105,000              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 135,105,000              

งบลงทนุ 135,105,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 135,105,000                 
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 135,105,000                 

รายการระดบัที1่: คนัก ัน้น า้หว้ยทบัเสลาป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืง

อทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี 0 63,985,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา คนัก ัน้น า้หว้ยทบัเสลาป้องกนัน า้

ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั 0 1,119,700                    

รายการระดบัที1่: คัน้ก ัน้น า้แควตากแดดพรอ้มอาคารประกอบ โครงการ

พฒันาลุม่น า้ยอ่ยแควตากแดด  ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั 0 70,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 280,000,000              

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 280,000,000              

บริหารจดัการน า้ลุ่มน า้หลกัอยา่งเป็นระบบภาคเหนือ 280,000,000              

งบลงทนุ 280,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 280,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 213,000,000                 

รายการระดบัที1่: ฝายดงขวาง ต าบลดงขวาง อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดั รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้หว้ยเป้า  ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ 

จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 48,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นไผ่เขยีว 1 พรอ้มอาคารประกอบ 

ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ฝายหนองปลาไหล ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดั รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้หมู่ 7 บา้นน า้วิง่ พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบล

ทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นทุ่งเศรษฐ ีพรอ้มระบบส่งน า้ ต าบลทุ่ง

นางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นกาลอดบ่วง พรอ้มระบบส่งน า้ ต าบล

ทุ่งทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 67,000,000                   

รายการระดบัที1่: คนัก ัน้น า้พรอ้มอาคารประกอบหว้ยทพัทนั ระยะที่ 1 

ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 67,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 13,602,800                

การจดัการน า้ชลประทาน 13,602,800                

การจดัการงานชลประทาน 13,602,800                

งบลงทนุ 13,602,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,602,800                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 2,190,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 2,190,100                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 480,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทาน

อทุยัธานี ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 1,710,100                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 11,412,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 10,564,700                   

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่และคลองส่งน า้สายซอย

 ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 1 และ 2 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบั

เสลา ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 1,060,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังาน โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบั

เสลา ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 3,594,300                    
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานโครงการฯ และฝ่ายส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาที่ 1-3 โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลหนองแก อ าเภอ รายการ 0 3,291,500                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายใหญ่ โครงการชลประทาน

อทุยัธานี ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 664,800                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาคลองส่งน า้สายซอย โครงการชลประทาน

อทุยัธานี ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 204,100                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาโรงสูบน า้/เครื่องสูบน า้ โครงการชลประทาน

อทุยัธานี ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา

 ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ในเขตโครงการ โครงการชลประทาน

อทุยัธานี ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 848,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืโดยเครื่องจกัร บริเวณดา้นทา้ยทาง-ระบาย

น า้ลน้เขือ่นทบัเสลา .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาทบัเสลา ต าบลระบ า 

อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 0 448,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา วงัร่มเกลา้ 

โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั รายการ 0 200,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชืคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา ทพัคลา้ย .

โครงการชลประทานอทุยัธานี ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั รายการ 0 200,000                      

กรมประมง 160,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 160,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 160,000                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 160,000                   

งบลงทนุ 160,000                   

ครุภณัฑ์ 160,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 1 36,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและชดุโปรแกรมจดัการ

ส านกังาน ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 4 123,200                      

กรมปศุสตัว ์ 864,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 864,000                   

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 864,000                   

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 24,018,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 13,139,000                

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 13,139,000                

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 12,799,000                

งบลงทนุ 12,799,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,799,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,799,000                   

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัอทุยัธานี กลา้ 2500000 4,125,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัอทุยัธานี กลา้ 1200000 1,224,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้บนพื้นที่ลุม่-ดอน จงัหวดั ไร่ 4600 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เสีย่งต่อดนิถลม่ จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 500 2,750,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษด์นิและน า้ในพื้นที่เกษตรที่มคีวามวกิฤตต่อการ

สูญเสยีหนา้ดนิ จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 300 1,200,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 340,000                   

งบลงทนุ 340,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 340,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 340,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 200 340,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,879,000                

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,026,000                 

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 3,026,000                 

งบลงทนุ 3,026,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,026,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,026,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองพงัค่า อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 31 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 16 284,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองขาหยา่ง อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 14 249,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 9 160,200                      
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 17 302,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลดอนขวาง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองเต่า อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 13 231,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี บ่อ 34 605,200                      

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 7,853,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 7,853,000                 

งบลงทนุ 7,853,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,853,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,853,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นเก่า หมู่ 2 ต าบลลานสกั อ าเภอ

ลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 5,938,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระเกบ็น า้ บา้นหวัดง หมู่ 3 ต าบลหนองกระทุ่ม 

อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,458,000                    

รายการระดบัที1่: สระเกบ็น า้ บา้นเน้ือรอ้น หมู่ 2 ต าบลหนองพงัค่า อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 457,000                      

กรมวชิาการเกษตร 290,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 290,000                   

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 290,000                   

วจิยัและพฒันา 290,000                   

งบลงทนุ 290,000                   

ครุภณัฑ์ 290,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 290,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบด ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั เครื่อง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่างและไอออนในสารละลาย 

ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ไฟฟ้า ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลเขากวางทอง 

อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 35,000                        

กรมส่งเสริมการเกษตร 892,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 892,000                   

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 892,000                   

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 892,000                   

งบลงทนุ 892,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 892,000                      
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ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 392,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็วสัดุ ส านกังานเกษตรอ าเภอลานสกั 

ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 392,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office ส านกังานเกษตรอ าเภอหนองฉาง  ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนอง

ฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 500,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,530,600                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 1,468,600                 

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตร 1,391,600                 

สนบัสนุนการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,391,600                 

งบอดุหนุน 1,391,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,391,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมลานสกั จ ากดั ต าบลทุ่งนางาม 

อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ในการก่อสรา้งตลาดสนิคา้เกษตร ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 306.24 ตารางเมตร แห่ง 1 1,391,600                    

โครงการธนาคารสนิคา้เกษตร 77,000                     

สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสนิคา้เกษตรในสหกรณ์ 77,000                     

งบอดุหนุน 77,000                     

ครุภณัฑก์ารเกษตร 77,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรสวา่งอารมณ์ จ ากดั ต าบล

สวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ในการจดัหาเครื่องวดั

ความชื้นเมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรบา้นหลมุเขา้ จ ากดั ต าบล

หลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ในการจดัหาเครื่องวดั

ความชื้นเมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเมอืงอทุยัธานี จ ากดั ต าบล

อทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ในการจดัหาเครื่องวดั

ความชื้นเมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.

 อทุยัธานี จ ากดั ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ใน

การจดัหาเครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุ ์ช่วงการวดั 1 - 40% เครื่อง 1 15,400                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมลานสกั จ ากดั ต าบลลานสกั 

อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี  ในการจดัหาเครื่องวดัความชื้นเมลด็พนัธุ ์ เครื่อง 1 15,400                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 62,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 62,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 62,000                     

งบลงทนุ 62,000                     

ครุภณัฑ์ 62,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 62,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 44,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 6,575,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 159,800                   

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 159,800                   

จดัทีด่นิ 159,800                   

งบลงทนุ 159,800                   

ครุภณัฑ์ 159,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 159,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า ส าหรบั

กระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลน า้ซมึ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบล

น า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบล

น า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 3 17,400                        

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 6,416,000                 

โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 6,416,000                 

ส่งเสริมอาชพีและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทีด่นิแปลงรวม 6,416,000                 

งบลงทนุ 6,416,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,416,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,416,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเอนกประสงค ์พื้นที่ชมุชนที่ 1 ต าบลระบ า อ าเภอ

ลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารหอ้งน า้สาธารณะ พื้นที่ชมุชนที่ 4 ต าบลระบ า 

อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 623,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเอนกประสงค ์พื้นที่ชมุชนที่ 4 ต าบลระบ า อ าเภอ

ลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารหอ้งน า้สาธารณะ พื้นที่ชมุชนที่ 6 ต าบลระบ า 

อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 623,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนรู ้พื้นที่ชมุชนที่ 3 ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั 

จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 785,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนรู ้พื้นที่ชมุชนที่ 8 ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั 

จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 785,000                      

กระทรวงคมนาคม 511,303,100               

กรมการขนส่งทางบก 3,340,700                 
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แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,970,000                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,970,000                 

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,970,000                 

งบลงทนุ 1,970,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,970,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัอทุยัธานี สาขาอ าเภอ

บา้นไร่ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,970,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,370,700                 

โครงการยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

ยกระดบัคุณภาพและพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง 1,370,700                 

งบลงทนุ 1,370,700                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,370,700                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,370,700                    

รายการระดบัที1่: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการผ่านช่องทางการเลือ่นลอ้

ต่อภาษ ี(Drive Thru for Tax) ส านกังานขนส่งจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ

 อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,370,700                    

กรมทางหลวง 245,735,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 13,300,000                

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 13,300,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 13,300,000                

งบลงทนุ 13,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,300,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 13,300,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บา้นไร่ - การุง้ - อทุยัธานี 

จ.อทุยัธานี กม. 1.12 13,300,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 228,085,600              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 18,500,000                

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 18,500,000                

งบลงทนุ 18,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,500,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,500,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน  แขวงทางหลวงอทุยัธานี จ. หลงั 1 18,500,000                   

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 143,730,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 143,730,000              

งบลงทนุ 143,730,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 143,730,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 133,930,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงอทุยัธานี กม. 495 38,530,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน ทพัทนั - คลองแบ่ง ตอน 

3 จ.อทุยัธานี แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอน อทุยัธานี - ทพัทนั จ. แห่ง 1 12,900,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บา้นไร่ - การุง้ ตอน 1 จ. แห่ง 1 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อทุยัธานี - สะพานขา้ม

แม่น า้เจา้พระยา ตอน 2 จ.อทุยัธานี แห่ง 1 13,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3282 ตอน ไร่ใหม่ - แยกนิคมทบั

เสลา จ.อทุยัธานี แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน บนัไดสามข ัน้ - ทพัทนั จ. แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน หนองฉาง - ดนิแดง - ไผ่

งาม จ.อทุยัธานี แห่ง 1 11,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,800,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อทุยัธานี - สะพานขา้ม

แม่น า้เจา้พระยา จ.อทุยัธานี แห่ง 1 9,800,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 65,855,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 65,855,600                

งบลงทนุ 65,855,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,855,600                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 65,855,600                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อทุยัธานี จ. แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอทุยัธานี จ. แห่ง 1 1,831,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บา้นไร่ - บา้นใต ้ตอน

 1 จ. อทุยัธานี แห่ง 1 926,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บา้นไร่ - บา้นใต ้ตอน

 2 จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บา้นไร่ - บา้นใต ้ตอน

 3 จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,493,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน ทพัทนั - คลองแบ่ง จ.

 อทุยัธานี แห่ง 1 752,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน หนองบวั - อทุยัธานี 

จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,962,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3213 ตอน บา้นโคก - แยกเขา

ตะพาบ ตอน 2 จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,367,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3221 ตอน อทุยัธานี - ทพัทนั จ. แห่ง 1 1,510,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน บนัไดสามข ัน้ - ทพั

ทนั ตอน 1 จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,528,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน บนัไดสามข ัน้ - ทพั

ทนั ตอน 2 จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,725,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อทุยัธานี ตอน 

1 จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,811,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อทุยัธานี และ

สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อทุยัธานี - สะพานขา้มแม่น า้เจา้พระยา จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บา้นไร่ - การุง้ ตอน 1 

จ. อทุยัธานี แห่ง 1 817,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บา้นไร่ - การุง้ ตอน 2 

จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,725,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี่ - คลอง

ขอ่ย ตอน 1 จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,962,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี่ - คลอง

ขอ่ย ตอน 2 จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,409,600                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี่ - คลอง

ขอ่ย ตอน 3 จ. อทุยัธานี แห่ง 1 1,409,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บา้นไร่ - การุง้ จ. แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 4,350,000                 
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โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 262,226,800              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 15,424,000                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 15,424,000                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 15,424,000                

งบลงทนุ 15,424,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,424,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 15,424,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อน.4004 แยก ทล.3282 - บ.ใหม่ร่มเยน็ อ.บา้น

ไร่ จ.อทุยัธานี กม. 17.793 15,424,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 20,400,000                

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 12,900,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 12,900,000                

งบลงทนุ 12,900,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,900,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,900,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนเชงิลาดสะพานชมุชนบา้นบุญลอื อ.เมอืง จ.อทุยัธานี กม. 0.7 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3013 - บ.คอดยาง อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี กม. 1.4 9,900,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 7,500,000                 

ขยายความกวา้งสะพาน 7,500,000                 

งบลงทนุ 7,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย อน.5002 เทศบาลเมอืง

อทุยัธานี - บา้นหาดทนง อ.เมอืง จ.อทุยัธานี แห่ง 1 7,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 4,550,000                 

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 4,550,000                 

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางกลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ 4,550,000                 

งบลงทนุ 4,550,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,550,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,550,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.3023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 333 - บา้นชมุทหาร อ.หว้ยคต จ.อทุยัธานี แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.3024 แยกทาง

หลวงหมายเลข 333 - บา้นประดาหกั อ.ลานสกั จ.อทุยัธานี แห่ง 2 2,600,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 197,752,800              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 7,784,800                 

ยกระดบัมาตรฐานทาง 104,000                   

งบลงทนุ 104,000                   

ครุภณัฑ์ 104,000                      
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ครุภณัฑส์ ารวจ 104,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งวดัมมุ หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทอทุยัธานี แขวง

ทางหลวงชนบทอทุยัธานี ชดุ 1 80,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งระดบั หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทอทุยัธานี แขวง

ทางหลวงชนบทอทุยัธานี ชดุ 1 24,000                        

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,610,000                 

งบลงทนุ 4,610,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,610,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,610,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองธรรมชาติ สายป่าบวั - ไร่พริก ม.9 อ.

บา้นไร่ จ.อทุยัธานี ม. 40 4,610,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 3,070,800                 

งบลงทนุ 3,070,800                 

ครุภณัฑ์ 70,800                        

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) แขวงทางหลวงชนบทอทุยัธานี ชดุ 1 35,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 176,244,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 176,244,000              

งบลงทนุ 176,244,000              

ครุภณัฑ์ 2,794,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,794,000                    

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

ดบัเบิ้ลแค็บ แขวงทางหลวงชนบทอทุยัธานี คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกเททา้ย ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แขวงทางหลวง คนั 1 1,980,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 173,450,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 173,450,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 333

 - บา้นชมุทหาร อ.หว้ยคต จ.อทุยัธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 333

 - บา้นทองหลาง อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 7,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 333

 - บา้นหนองไมแ้ก่น อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 

3011 - บา้นใหม่หนองแก อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 

3013 - บา้นประดู่ยนื อ.ทพัทนั, ลานสกั จ.อทุยัธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 

3456 - บา้นบุ่งฝาง อ.สวา่งอารมณ์, ลานสกั จ.อทุยัธานี แห่ง 1 4,400,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

3282 - บา้นใหม่ร่มเยน็ อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

3211 - บา้นหนองไมต้าย อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 8,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 

3282 - บา้นวงับ่าง อ.ลานสกั, หนองฉาง จ.อทุยัธานี แห่ง 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 

3220 - บา้นทพัทนั อ.เมอืง, ทพัทนั จ.อทุยัธานี แห่ง 1 5,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 333

 - บา้นหนองบ่มกลว้ย อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 

3211 - บา้นหว้ยรอบ อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 

3435 - บา้นคลองชนีบน อ.ลานสกั จ.อทุยัธานี แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 

3013 - บา้นหนองชมุเห็ด อ.สวา่งอารมณ์ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 

3011 - บา้นใหม่หนองแก อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 

3438 - บา้นซากรุะพฒันา อ.ลานสกั จ.อทุยัธานี แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 

3438 - บา้นซากรุะพฒันา อ.ลานสกั จ.อทุยัธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 333

 - บา้นเจา้วดั อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 

3013 - บา้นหนองชมุเห็ด อ.สวา่งอารมณ์ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 

3013 - บา้นหนองชมุเห็ด อ.สวา่งอารมณ์ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 

3282 - บา้นใหม่ร่มเยน็ อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.5014 เทศบาลบา้นไร่ - บา้นวงัตอ 

อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.5015 เทศบาลบา้นไร่ - บา้นวงัตอ 

อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.5015 เทศบาลบา้นไร่ - บา้นวงัตอ 

อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 4,400,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อน.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บา้น

ทองหลาง อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี กม. 2 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย อน.5017 เทศบาลหนองขาหยา่ง - บา้นหลมุเขา้

 อ.หนองขาหยา่ง จ.อทุยัธานี กม. 1.9 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทอทุยัธานี กม. 402 19,470,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย อน.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 

3456 - บา้นบุ่งฝาง อ.สวา่งอารมณ์, ลานสกั จ.อทุยัธานี แห่ง 1 5,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 13,724,000                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 12,677,100                

งบลงทนุ 12,677,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,677,100                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 12,677,100                   
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รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.3025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 333 - บา้นโรงสใีหม่ อ.หนองฉาง จ.อทุยัธานี แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.4026 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3211 - บา้นหว้ยรอบ อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.4029 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3438 - บา้นคลองชะนีบน อ.ลานสกั จ.อทุยัธานี แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.4035 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3013 - บา้นหนองชมุเห็ด อ.ทพัทนั, สวา่งอารมณ์ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.4003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3013 - บา้นประดู่ยนื อ.ทพัทนั, ลานสกั จ.อทุยัธานี แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.4031 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3013 - บา้นใหม่หนองแก อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย อน.3033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 333 - บา้นหนองบ่มกลว้ย อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 1,850,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,327,100                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทอทุยัธานี แห่ง 1 1,046,900                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 24,100,000                

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 19,800,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 19,800,000                

งบลงทนุ 19,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อน.

4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3282 - บา้นใหม่ร่มเยน็ อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อน.

4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บา้นบุ่งฝาง อ.สวา่งอารมณ์ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อน.

4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บา้นตลกุดู่ อ.สวา่งอารมณ์ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย อน.

4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3438 - บา้นคลองชะนีบน อ.ลานสกั จ. แห่ง 2 9,500,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 4,300,000                 

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 4,300,000                 

งบลงทนุ 4,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,300,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย อน.4003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3013 - บา้นประดู่ยนื อ.ทพัทนั, ลานสกั จ.อทุยัธานี แห่ง 1 2,150,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย อน.4035 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3013 - บา้นหนองชมุเห็ด อ.สวา่งอารมณ์ จ.อทุยัธานี แห่ง 1 2,150,000                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 120,628,600               

กรมทรพัยากรน า้ 49,487,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 49,487,000                
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โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 49,487,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 49,487,000                

งบลงทนุ 49,487,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 49,487,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 49,487,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้โรงเรียนศาลาคลอง   บา้นบ่อนอ้ย 

หมู่ที่ 9  ต าบลบา้นไร่  อ าเภอบา้นไร่  จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้อ่างนกกระทา ช่วง 2   ต าบลหนอง

จอก  อ าเภอบา้นไร่  จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 9,987,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ธรรมชาติ  หมู่ที่ 1-9  ต าบลหนอง

จอก  อ าเภอบา้นไร่  จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ธรรมชาติ  หมู่ที่ 1-7  ต าบลหว้ย

แหง้  อ าเภอบา้นไร่  จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หว้ยขว ี หมู่ที่ 4-7  ต าบลน า้ซมึ  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้สระเกบ็น า้หุบตาหรัง่วดัเขาพะแวง  

หมู่ที่ 7  ต าบลเนินแจง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้สระเกบ็น า้บา้นหนองแวน่  หมู่ที่ 9  

ต าบลบ่อยาง  อ าเภอสวา่งอารมณ์  จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 4,500,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 24,332,500                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 24,332,500                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 6,762,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดใหญ่ 2,830,000                 

งบลงทนุ 2,830,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,830,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,830,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนวดัทพัหมนั หมู่ที่ 3 

ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,415,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดใหญ่ โรงเรียนบา้นท่าชะอม หมู่ที่ 6 

ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,415,000                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 3,932,000                 

งบลงทนุ 3,932,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,932,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 3,932,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นเขาลูกโล ่หมู่ที่ 1 

ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองฝาง หมู่ที่ 3 

ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นเขากวางทอง หมู่ที่ 3

 ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 983,000                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 58 

(หว้ยคตสามคัค)ี หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 983,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม 493,700                   

แกไ้ขปญัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นทีแ่ลง้ซ  า้ซากและน า้เค็ม 493,700                   

งบลงทนุ 493,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 493,700                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 493,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่น า้บาดาลในพื้นที่แลง้ซ า้ซาก

และมปีญัหาคุณภาพน า้เค็ม บา้นรุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้น

ไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 493,700                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 16,596,800                

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,669,000                 

งบลงทนุ 1,669,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,669,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,669,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นตาลแถว  หมู่ที่ 8 ต าบล

ทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นบ่อยาง  หมู่ที่ 8 ต าบล

บ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองแวน่  หมู่ที่ 9 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นคอนใหญ่  หมู่ที่ 2 

ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองสีเ่หลีย่ม  หมู่ที่ 11

 ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 7,376,600                 

งบลงทนุ 7,376,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,376,600                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,376,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองไผ่ลอ้ม  หมู่ที่ 8 

ต าบลหนองยายดา อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นโนนเลยีบ  หมู่ที่ 2 ต าบล

โนนเหลก็ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองแขม กลุม่ 1 หมู่ที่ 3 

ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองแขม กลุม่ 2 หมู่ที่ 3 

ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองแหน กลุม่ 1 หมู่ที่ 6 

ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองแหน กลุม่ 2 หมู่ที่ 6 

ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นวงัตะเคียน  หมู่ที่ 2 ต าบล

บ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดอนหวาย กลุม่ 1 หมู่ที่ 7 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดอนหวาย กลุม่ 2 หมู่ที่ 7 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดอนหวาย กลุม่ 3 หมู่ที่ 7 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองสีเ่หลีย่ม กลุม่ 1 หมู่ที่

 11 ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองสีเ่หลีย่ม กลุม่ 2 หมู่ที่

 11 ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองหลวง กลุม่ 1 หมู่ที่ 4

 ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองหลวง กลุม่ 2 หมู่ที่ 4

 ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเกาะแจง กลุม่ 1 หมู่ที่ 10 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเกาะแจง กลุม่ 2 หมู่ที่ 10 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขาวา่น กลุม่ 1 หมู่ที่ 4 

ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขาวา่น กลุม่ 2 หมู่ที่ 4 

ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงส าราญ กลุม่ 1 หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดงส าราญ กลุม่ 2 หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเนินเหยีง  หมู่ที่ 8 ต าบล

หนองกระทุ่ม อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นดอนเพชร  หมู่ที่ 3 ต าบล

บ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,300                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 7,551,200                 

งบลงทนุ 7,551,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,551,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 7,551,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดงส าราญ  หมู่ที่ 3 ต าบลหนอง

หลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเนินเหยีง  หมู่ที่ 8 ต าบลหนอง

กระทุ่ม อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นเขาวา่น  หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นใหม่

คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,887,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นดอนเพชร  หมู่ที่ 3 ต าบลบ่อยาง 

อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,887,800                    

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 480,000                   

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 480,000                   

งบลงทนุ 480,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 480,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 480,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขานอ้ย หมู่ที่ 6 ต าบลเขาขี้ฝอย อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองขาลาย หมู่ที่ 1 ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั แห่ง 1 240,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 31,735,300                

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 18,200,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 18,200,000                

ทอ่งเทีย่วตามแหลง่ธรรมชาต ิ(ภาคเหนือ) 18,200,000                

งบลงทนุ 18,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,200,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,200,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวเชงินิเวศหน่วยพทิกัษ์

ป่าไซเบอร ์(ภาคเหนือ) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสะพานแขวนเพือ่เชือ่มโยงแหลง่เรียนรูท้าง

ธรรมชาติเพือ่การท่องเที่ยวเชงินิเวศ (ภาคเหนือ) สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าหว้ย แห่ง 1 9,800,000                    

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,673,400                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,627,400                 

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 552,400                   

งบลงทนุ 552,400                   
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ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 250,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งดกัถา่ยภาพ (Camera Trap)   จงัหวดัอทุยัธานี ตวั 10 250,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 302,400                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 302,400                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงลงิ จงัหวดัอทุยัธานี กรง 3 302,400                      

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 696,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 696,000                   

งบลงทนุ 696,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 696,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 696,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพระราชกฤษฎกีาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์บน

แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอทุยัธานี ระวาง 116 696,000                      

โครงการจดัการพื้นทีคุ่ม้ครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซยีนและพื้นทีคุ่ม้ครองขา้ม

พรมแดนระหวา่งประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที ่2 350,000                   

จดัการพื้นทีคุ่ม้ครองเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ พื้นทีม่รดกโลกและมรดกแหง่อาเซยีน 350,000                   

งบรายจ่ายอื่น 350,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการศึกษาการใชป้ระโยชนพ์ื้นที่โป่งดนิเทยีมของ

สตัวป่์าบริเวณหอดูสตัวป่์านกยูง หอดูสตัวป่์าตน้ผึ้ง และหอดูสตัวป่์าซบัยาง 

ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 0 350,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 10,861,900                

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 10,861,900                

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 10,297,900                

งบลงทนุ 10,297,900                

ครุภณัฑ์ 2,725,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตเ์คลือ่นยา้ยสตัวป่์า ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ จงัหวดั คนั 1 2,700,000                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 25,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพายหลงั ขนาด 3.5 

แรงมา้ จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 25,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,572,900                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,217,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนป่าไมลู้กรงั จงัหวดัอทุยัธานี กม. 0.5 2,012,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3 - 4 จ านวน 

1 หลงั บา้นผูจ้ดัการ 3 เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 352,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการหน่วยพทิกัษป่์า จ านวน 1 หลงั

 หน่วยพทิกัษป่์ากะปุกกะเปียง เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ จงัหวดั แห่ง 1 552,600                      
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รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมกรงตบั (เลี้ยงเสอื) ขนาด 10 กรง 

สถานีเพาะเลี้ยงสตัวป่์าหว้ยขาแขง้ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 300,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,355,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจออกแบบระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์

จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัอทุยัธานี กโิลเมตร 410 2,107,400                    

รายการระดบัที1่: โรงใหอ้าหารสตัว ์จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 3 576,900                      

รายการระดบัที1่: กรงเลี้ยงหม ีจงัหวดัอทุยัธานี กรง 5 976,500                      

รายการระดบัที1่: โรงเกบ็รถยนตแ์ละพสัดุ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 680,000                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 564,000                   

งบลงทนุ 564,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 564,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 564,000                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 20000 58,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 400 408,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 200 98,000                        

กรมป่าไม ้ 15,073,800                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 905,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 905,000                   

อนุรกัษแ์ละส่งเสริมสมนุไพรจากป่า 175,000                   

งบลงทนุ 175,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 175,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกพชืสมนุไพร จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 50 175,000                      

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 730,000                   

งบลงทนุ 150,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 150,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรูเ้พาะช ากลา้ไม ้

จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 150,000                      

งบอดุหนุน 140,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 2 140,000                      

งบรายจ่ายอื่น 440,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัอทุยัธานี หมู่บา้น 20 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัอทุยัธานี หมู่บา้น 10 200,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 1,170,000                 

โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 1,170,000                 

โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาติ 1,170,000                 

งบลงทนุ 1,170,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,170,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,170,000                    

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

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 8,077,900                 

โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคเหนือ 8,077,900                 
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ฟ้ืนฟูและป้องกนัทรพัยากรป่าไมภ้าคเหนือ 6,342,300                 

งบด าเนินงาน 742,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 742,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 438,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 103,200                      

งบลงทนุ 5,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: สรา้งป่าสรา้งรายได ้จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 1000 5,500,000                    

งบอดุหนุน 100,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยชมุชนฟ้ืนฟูป่า จงัหวดัอทุยัธานี หมู่บา้น 2 100,000                      

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคเหนือ 1,735,600                 

งบด าเนินงาน 605,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 605,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 62,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 196,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 82,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 41,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 101,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 10,000                        

งบลงทนุ 330,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 330,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัอทุยัธานี กลา้ 200000 330,000                      

งบอดุหนุน 800,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน หมู่บา้น 10 700,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 2 100,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,920,900                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 4,920,900                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,566,000                 

งบลงทนุ 1,566,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,566,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,566,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชมุชน จงัหวดั ไร่ 100 539,000                      

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

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอทุยัธานี กลา้ 20000 58,000                        

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 2,932,100                 
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งบลงทนุ 2,932,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,932,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,932,100                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัอทุยัธานี กโิลเมตร 4 20,600                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 801 392,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 400 408,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัอทุยัธานี กลา้ 74000 562,400                      

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

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 422,800                   

งบลงทนุ 422,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 422,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 422,800                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัอทุยัธานี กลา้ 145800 422,800                      

กระทรวงพลงังาน 21,000                     

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 21,000                     

บริหารจดัการแผนพลงังาน 21,000                     

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพลงังานจงัหวดัอทุยัธานี ต าบล

อทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 21,000                        

กระทรวงพาณิชย์ 412,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 412,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 412,000                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 412,000                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 412,000                   

งบลงทนุ 412,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 412,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 412,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอทุยัธานี  ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี แห่ง 1 412,000                      

กระทรวงมหาดไทย 540,453,000               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 12,338,500                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 218,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 218,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 218,000                   

งบรายจ่ายอื่น 218,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 218,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   
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โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 11,280,500                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 11,280,500                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 7,780,500                 

งบลงทนุ 7,780,500                 

ครุภณัฑ์ 2,701,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 2,701,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยั

ใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 2,701,400                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,079,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,877,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัอทุยัธานี ต าบล

อทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 3,877,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,202,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

อทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,202,000                    

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 10,131,700                

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                    



30 / 87

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนตามแบบมาตรฐาน

ขนาดเลก็ กองรอ้ย อส.อ.สวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 5,595,800                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 4,535,900                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 4,535,900                 

การบริหารงานอ าเภอ 4,535,900                 

งบลงทนุ 4,535,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,535,900                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานหนา้ศาลาประชาคมอ าเภอหนองฉาง จงัหวดั แห่ง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอหว้ยคต จงัหวดั แห่ง 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอหว้ยคต จงัหวดั แห่ง 1 470,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,998,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,501,800                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 497,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 313,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 179,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้บา้นพกันายอ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดั แห่ง 1 134,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,093,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 304,000                      

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

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอหนองฉาง จงัหวดั แห่ง 1 294,500                      

กรมทีด่นิ 335,700                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 335,700                   

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 335,700                   

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 335,700                   

งบลงทนุ 335,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 335,700                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 335,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลน า้ซมึ 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 335,700                      

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 405,990,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 24,000,000                

โครงการพฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 24,000,000                

พฒันากลุ่มทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตภิาคเหนือ 24,000,000                

งบลงทนุ 24,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 24,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่เฉพาะริมแม่น า้เจา้พระยา อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 24,000,000                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 7,833,600                 

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 7,833,600                 

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 7,833,600                 

งบรายจ่ายอื่น 7,833,600                 

รายการระดบัที1่: จดัท าขอ้มูลการใชป้ระโยชนอ์าคาร ดว้ยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ์(GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จงัหวดัอ่างทอง สุพรรณบุรี และ รายการ 1 7,833,600                    
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 374,157,100              

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 184,781,200              

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 184,781,200              

งบลงทนุ 184,781,200              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 184,781,200                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 184,781,200                 

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 6 บา้นเกาะ

สวรรค ์ต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ความยาว แห่ง 1 45,829,200                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 6 บา้นหาดทนง

 ต าบลหาดทนง  อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ความยาว 1,410 แห่ง 1 45,934,700                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 3 บา้นสะพาน

หนิ ต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธานี  ความยาว 175 เมตร แห่ง 1 9,017,300                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 6 บา้นเกาะ

สวรรค ์ต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธานี ความยาว 778 เมตร แห่ง 1 26,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้สะแกกรงั (หนา้วดัชมุทรพัย)์ 

หมู่ที่ 1 ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธานี ความยาว 1,133 เมตร แห่ง 1 36,000,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 1 ต าบลหาด

ทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ความยาว 1,000 เมตร แห่ง 1 22,000,000                   

โครงการป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 189,375,900              

ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มพื้นทีช่มุชน 189,375,900              

งบลงทนุ 189,375,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 189,375,900                 

ค่าควบคุมงาน 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนสวา่ง

อารมณ์ ระยะที่ 1 อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ควบคุมงานก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืง

อทุยัธานี ระยะที่ 5 จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 185,175,900                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนสวา่งอารมณ์ 

ระยะที่ 1 อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 77,844,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงอทุยัธานี  

ระยะที่ 3 จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 38,150,900                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงอทุยัธานี 

ระยะที่ 4 จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 29,181,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ท่วมพื้นที่ชมุชนเมอืงอทุยัธานี 

ระยะที่ 5 จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 40,000,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 111,656,400              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 706,400                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 706,400                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 706,400                   

งบลงทนุ 706,400                   

ครุภณัฑ์ 706,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 8 176,800                      
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รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

อทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี

 จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 16 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 529,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 8 529,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 110,266,500              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,366,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 5,366,000                 

งบอดุหนุน 5,366,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,366,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 5,366,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นเขาปฐว ีหมู่ที่ 5 

ต าบลตลกุดู่ เทศบาลต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,625,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นดอนหวาย หมู่ที่ 3

 ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง  เทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดั แห่ง 1 1,625,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,488 ตารางเมตร 

ชมุชนหนองขนุชาติ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองฉาง เทศบาลต าบลหนองฉาง 

อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,078,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์บา้นหนองจกิ หมู่ที่ 6 

ต าบลทุ่งพง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งพง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั แห่ง 1 1,038,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 6,979,000                 

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 6,123,000                 

งบอดุหนุน 6,123,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,123,000                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 6,123,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถงัน า้ใสและท่อจ่ายน า้ หมู่ที่ 4,6 ต าบลเกาะ

เทโพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั แห่ง 1 1,940,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้บา้นวงัตะเคียน หมู่ที่ 2 บา้นวงั

ตะเคียน ต าบลบ่อยาง กวา้ง 15 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 596,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้หว้ยยดัไส ้หมู่ที่ 3 บา้นดอนเพชร 

ต าบลบ่อยางกวา้ง 15 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร กวา้ง 15 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 596,000                      

รายการระดบัที2่: พฒันาแหลง่น า้สาธารณะประโยชน ์หมู่ที่ 1 บา้นดอนตา

เสา ต าบลไผ่เขยีว ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,306 ลูกบาศกเ์มตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 506,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงสระกกัเกบ็น า้เทศบาลต าบลหนองฉาง หมู่ที่ 5

 ชมุชนหนองเชอืกเขา ต าบลหนองฉาง เทศบาลต าบลหนองฉาง อ าเภอ

หนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 2,485,000                    

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 856,000                   

งบอดุหนุน 856,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 856,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 856,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 1 บา้นทพัหลวง ต าบลทพัหลวง ระยะทาง 5,494 เมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 856,000                      

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,719,200                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,719,200                 

งบอดุหนุน 1,719,200                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,719,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,719,200                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คอดยาง

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทพัทนั เทศบาลต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลตลกุดู่ เทศบาลต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นตลกุ

หมู องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง อ าเภอทพัทนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

วดัเขานอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหมอ้ อ าเภอทพัทนั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ศรีวสิยั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยายดา อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เมอืงกา

รุง้ เทศบาลต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เจา้วดั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจา้วดั อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ทพัหมนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

จอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็กลว้ย

หอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่มกลว้ย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้ยแหง้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นวดั

ทองหลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบงึ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นไร่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นใหม่คลองเคียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่

คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองอาสา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลวงัหนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหูชา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นไร่ เทศบาลต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โนนเหลก็

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ชมุชนวดัท่าซงุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองแก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะ

เทโพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเนินแจง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินแจง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงอทุยัธานี เทศบาลเมอืงอทุยัธานี อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดง

ยางใต ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าซงุ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาผา

แรต องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นทพัยายปอน องคก์ารบริหารส่วนต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ย

เปลา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลลานสกั เทศบาลต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ทุ่งนางาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นเขาวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งสงบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองกี่ เทศบาลต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองแวน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดอนใหญ่

 เทศบาลต าบลสวา่งแจง้สบายใจ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลสวา่งอารมณ์ เทศบาลต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นบ่อ

ยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งปาจาน

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงขวาง อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหนองขาหยา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองขาหยา่ง 

อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นท่าโพ

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หลมุเขา้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่าชะอม

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

ชมุชนบา้นหนองงาแซง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

หนองนางนวล องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

บวั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อทุยัเก่า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลอทุยัเก่า อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาบาง

แกรก เทศบาลต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเนิน

สาธารณ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

สรวง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โป่งขอ่ย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

อนุบาลหว้ยคต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สุขฤทยั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขฤทยั อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลบา้นปากกะ

บาด เทศบาลเมอืงอทุยัธานี อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 30,700                        

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอยขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 7,200,000                 

การจดัการสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย 7,200,000                 

งบอดุหนุน 7,200,000                 

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่ปฏกูิลและขยะ

มูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าครุภณัฑส์ าหรบัสนบัสนุนการจดัการสิง่

ปฏกูิลและขยะมูลฝอย คนั 1 7,200,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย{{LF}} เทศบาลต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้น คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย เทศบาลต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ คนั 1 2,400,000                    

รายการระดบัที3่: รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 

170 กโิลวตัต ์แบบอดัทา้ย{{LF}} องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจอก คนั 1 2,400,000                    

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 89,002,300                

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 2,886,700                 

งบอดุหนุน 2,886,700                 

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 2,072,700                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง เตียง 3 2,072,700                    

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าครุภณัฑส์ถานีอนามยัที่ถา่ยโอน

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เตียง 3 2,072,700                    

รายการระดบัที3่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ข สถานี

อนามยัหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั เตียง 3 47,400                        

รายการระดบัที3่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามยัหาดทนง 

เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เตียง 1 50,000                        

รายการระดบัที3่: รถเขน็ชนิดนัง่ สถานีอนามยัหาดทนง เทศบาล

ต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี คนั 2 13,800                        

รายการระดบัที3่: รถเขน็ชนิดนอน สถานีอนามยัหาดทนง เทศบาล

ต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี คนั 2 40,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องดูดเสมหะ สถานีอนามยัหาดทนง เทศบาล

ต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 22,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอลพรอ้มที่วดัส่วนสูง 

สถานีอนามยัหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องวดัความดนัโลหติ  แบบสอดแขนชนิด

อตัโนมตัิ สถานีอนามยัหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 140,000                      

รายการระดบัที3่: เครื่องผลติออกซเิจน ขนาด 5 ลติร สถานีอนามยั

หาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 50,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที3่: เครื่องพ่นยาแบบละอองฝอย (ULV) ชนิดติดต ัง้บน

รถยนต ์สถานีอนามยัหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืง

อทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะ 

ภายในแบบเต็มตวั สถานีอนามยัหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ตวั 1 145,000                      

รายการระดบัที3่: หุ่นจ าลองฝึกปฏบิตัิการช่วยชวีติข ัน้สูงขนาดเต็มตวั 

แบบผูใ้หญ่ สถานีอนามยัหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ตวั 1 460,000                      

รายการระดบัที3่: ชดุสือ่โมเดลอาหารเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค สถานีอนามยัหาดทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืง ชดุ 2 30,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร สถานีอนามยัหาดทนง 

เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที3่: เครื่องขดัพื้น สถานีอนามยัหาดทนง เทศบาลต าบล

หาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที3่: รถจกัรยานยนต ์ ขนาด 120 ซซี ีสถานีอนามยัหาด

ทนง เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี คนั 1 50,500                        

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้ก่องคก์รปกครอง หลงั 1 814,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงสถานีอนามยัที่ถา่ย

โอนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หลงั 1 814,000                      

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งหอ้งสุขาสาธารณะ สถานีอนามยัหาดทนง 

เทศบาลต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 814,000                      

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 77,045,000                

งบอดุหนุน 77,045,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 77,045,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 77,045,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อน.ถ.35-001 สายบา้นสะน า - บา้นหนองใหญ่ หมู่ที่ 2,11 ต าบล

บา้นไร่ จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 20,400 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี สาย 1 4,550,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อน.ถ.16-005 สายแยกทางหลวงชนบท (บา้นนางล าแพน) หมู่ที่ 5

 - ถนนริมแม่น า้เจา้พระยา หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะเทโพ มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

1,980 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืง สาย 1 617,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อน.ถ.48-004 สายหมู่ที่ 2 บา้นเนินฟกัทอง ต าบลหนองแก - หมู่ที่ 6 

บา้นหนองน า้ขุน่ ต าบลหนองเต่า กวา้ง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั สาย 1 1,910,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อน.ถ.48-024 สายทางบา้นหนองน า้ขุน่ - เขตติดต่อต าบลโนนเหลก็ หมู่

ที่ 6 บา้นหนองน า้ขุน่ ต าบลหนองเต่า กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา

 0.15 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี สาย 1 1,123,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อน.ถ.31-002 สายบา้นบุ่งกะเซอร ์- บา้นเขาพระยา หมู่ที่ 5 ต าบลลาน

สกั กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 

0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดั สาย 1 2,055,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 อน.ถ.31-006 สายบา้นโป่งนวล - บา้นหนองม่วง หมู่ที่ 3,11 ต าบลน า้

รอบ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้ง

ละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดั สาย 1 7,802,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อน.ถ.41-003 สายบา้นท่ามะนาว - บา้นเพชรเจริญ หมู่ที่ 1

 บา้นท่ามะนาว ต าบลระบ า มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี สาย 1 9,960,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อน.ถ.41-004 สายบา้นเขาหนิเทนิ - บา้นอ่างหว้ยดง หมู่ที่ 

16 บา้นเขาหนิเทนิ ต าบลระบ า มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี สาย 1 9,960,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ 

อน.ถ.54-002 สายทางบา้นดงไร่ - บา้นหนองสะแก หมู่ที่ 8 บา้นหนอง

สะแก ต าบลหนองไผ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,129 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 

เมตร หนา 0.04 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนอง สาย 1 2,060,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อน.ถ.14-003 สายถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองฉาง มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองฉาง อ าเภอ สาย 1 2,074,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อน.ถ.14-001 สายถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองฉาง มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,520 ตารางเมตร เทศบาลต าบลหนองฉาง อ าเภอ สาย 1 1,838,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อน.ถ.56-001 สายบา้นลอ่มเสอืโฮก หมู่ที่ 8 - บา้นหนองบวั หมู่

ที่ 10 ต าบลหนองยาง จ านวน 6 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 24,000 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั สาย 1 8,780,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ อน.ถ.56-005 สายบา้นหนองฉาง - เชือ่มบา้นงิ้วงาม หมู่ที่ 4 

ต าบลหนองยาง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 20,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี สาย 1 7,340,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิลาดยางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ อน.ถ.18-001 สายบา้นหว้ยคต - สามแยกสุพรรณ หมู่ที่ 7

 บา้นหว้ยคต ต าบลคอกควาย มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี สาย 1 5,660,000                    

รายการระดบัที2่: เสริมผวิถนนลาดยางพาราแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อน.ถ.61-001 สายบา้นชมุทหาร หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยคต

 - สีแ่ยกไก่ดิ้น หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน จ านวน 5 ช่วง มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 3,852 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยคต สาย 1 1,320,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัตค์อนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ อน.ถ. 1-0010 สายบา้นหนองขาหยา่ง-บา้นหนองโรง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

22,400 ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

อทุยัธานี อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี สาย 1 9,996,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 4,126,600                 

งบอดุหนุน 4,126,600                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,126,600                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 4,126,600                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 คน

  ตอกเสาเขม็ หลงั 1 4,126,600                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดงแขวน เทศบาลต าบลสวา่ง

แจง้สบายใจ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 2,063,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาดไม่เกนิ 50 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รร.บา้นทพัยายปอน องคก์าร

บริหารส่วนต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 2,063,300                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 4,944,000                 

งบอดุหนุน 4,944,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,944,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 4,944,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นบางกุง้ 

หมู่ที่ 5 ต าบลสะแกกรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืง

อทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,814,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นจกัษา หมู่

ที่ 8 ต าบลสะแกกรงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืง

อทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 3,130,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 683,500                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 683,500                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 404,700                   

งบลงทนุ 404,700                   

ครุภณัฑ์ 404,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 387,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 400 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 1,000 ซเีอฟเอม็ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 110,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 17,500                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 278,800                   

งบลงทนุ 278,800                   

ครุภณัฑ์ 278,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 278,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 32,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 12 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยั

ใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 6 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 6 22,800                        

กระทรวงยตุธิรรม 26,389,400                

ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 25,918,100                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 25,918,100                

สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 25,918,100                

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 25,918,100                

งบลงทนุ 25,918,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,918,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,234,500                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จงัหวดั

อทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 25,234,500                   

ค่าควบคุมงาน 683,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 683,600                      

กรมคุมประพฤติ 168,100                   

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 168,100                   

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 168,100                   

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 168,100                   

งบลงทนุ 168,100                   

ครุภณัฑ์ 168,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 168,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนา ระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 

400 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลน า้ซมึ 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: พดัลมเพดาน ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ตวั 15 38,100                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 61,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 61,200                     

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 61,200                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 61,200                     

งบลงทนุ 61,200                     
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ครุภณัฑ์ 61,200                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 41,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอทุยัธานี  

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,600 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 8,500                         

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั แบบดจิติอล พรอ้มที่วดัส่วนสูง  สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 20,000                        

กรมราชทณัฑ์ 242,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 242,000                   

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุม ดูแล 242,000                   

ควบคุมผูต้อ้งขงั 242,000                   

งบลงทนุ 242,000                   

ครุภณัฑ์ 242,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 110,000                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอรเ์กบ็สมัภาระผูต้อ้งขงั ขนาด 6 ช่อง เรือนจ า

จงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ตู ้ 20 110,000                      

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 132,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบโทรศพัทห์อ้งเยีย่มญาติผูต้อ้งขงั  เรือนจ า

จงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 132,000                      

กระทรวงแรงงาน 3,759,300                 

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 174,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 174,400                   

ยทุธศาสตร ์แผน ขอ้เสนอ และระบบการบริหารจดัการแรงงาน 174,400                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 174,400                   

งบลงทนุ 174,400                   

ครุภณัฑ์ 174,400                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 174,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM)

 ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มี

ลขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานแรงงานจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยั

ใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 4 147,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด 800 VA ส านกังานแรงงาน

จงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 4 10,000                        



43 / 87

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)  ส านกังานแรงงานจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 4 17,200                        

กรมการจดัหางาน 454,500                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 308,400                   

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 195,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 113,400                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 7,400                      

งบด าเนินงาน 7,400                      

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,400                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,900                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,700                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,600                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 146,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     
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งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 13,500                     

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,272,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,272,000                 

พฒันา/ขบัเคลือ่นความร่วมมอืเครือขา่ย และส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,272,000                 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน 87,000                     

งบลงทนุ 87,000                     

ครุภณัฑ์ 87,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 87,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนงั (มี

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

หนองไผ่แบน อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 3 87,000                        

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานประกอบกจิการด าเนินการพฒันาฝีมอืแรงงาน 2,185,000                 

งบลงทนุ 2,185,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 897,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 404,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงจอดรถ  ต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมอืง

อทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 404,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 493,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพสัดุและอาคารฝึกงานส่วนงานหลงัคา 3 

อาคาร ต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 493,000                      
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กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 858,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 858,400                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 858,400                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ของ

 ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี คนั 1 848,000                      

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 10,400                     

งบลงทนุ 10,400                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,400                        

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,400                        

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงซอ่มแซมพื้นหอ้งส านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัอทุยัธานี ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั งาน 1 10,400                        

กระทรวงวฒันธรรม 183,300                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 183,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 183,300                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 183,300                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 34,500                     

งบลงทนุ 34,500                     

ครุภณัฑ์ 34,500                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 34,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอทุยัธานี  

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ตวั 15 34,500                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 148,800                   

งบลงทนุ 148,800                   

ครุภณัฑ์ 148,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 148,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 6 118,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอทุยัธานี  

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 30,000                        

กระทรวงศึกษาธิการ 404,497,254               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 101,510,700              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 709,700                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 709,700                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 709,700                   

งบรายจ่ายอื่น 709,700                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 709,700                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 9,717,500                 

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 9,717,500                 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 3,451,300                 

งบอดุหนุน 3,451,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,451,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 1,847,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 1,604,000                    

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 6,266,200                 

งบอดุหนุน 6,266,200                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 6,266,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 3,982,200                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 2,284,000                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   

งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 86,033,200                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 86,033,200                

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 7,405,400                 

งบอดุหนุน 7,405,400                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,405,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 1,212,000                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 1,263,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 4,930,100                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 78,627,800                

งบอดุหนุน 78,627,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 78,627,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 67,318,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,838,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,074,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,984,100                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 3,412,500                    
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 4,666,300                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,654,000                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,654,000                 

งบลงทนุ 2,654,000                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี

 ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา ส าหรบัผูเ้ขา้ประชมุ 30 คน

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี

 จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ตู ้ 3 12,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืง

อทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั เครื่อง 2 3,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี

 จงัหวดัอทุยัธานี จอ 1 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืง

อทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

อทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 23,200                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,390,500                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 488,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งน า้ส  านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี   

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 488,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 902,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงพื้นที่อาคารส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี 

  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี รายการ 1 902,400                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 575,900                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 575,900                   

งบลงทนุ 575,900                   

ครุภณัฑ์ 575,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 575,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 22 352,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 22 83,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 5 75,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืง

อทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 1 7,700                         

ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 1,155,700                 

อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแหง่ชาติ 1,155,700                 

งบอดุหนุน 1,155,700                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 404,300                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื แห่ง 1 404,300                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงระบบประปา ค่ายลูกเสอืจงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 346,500                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงอาคารควบคุมปัม๊น า้ประปา ค่ายลูกเสอื

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 57,800                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 751,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื ฐาน 10 751,400                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฐานกจิกรรม ค่ายลูกเสอืจงัหวดัอทุยัธานี 

ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ฐาน 10 751,400                      

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 280,700                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

จดัการศึกษานอกระบบ 280,700                   

งบลงทนุ 280,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 280,700                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 161,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารอาคารแนะแนว ส านกังาน กศน.จงัหวดั

อทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 161,500                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 119,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารหอ้งประชมุ ส านกังาน กศน.จงัหวดั

อทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี แห่ง 1 119,200                      

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 263,848,554              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,192,154                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,192,154                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,192,154                 

งบด าเนินงาน 1,192,154                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,192,154                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,192,154                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 1,800,600                 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,800,600                 

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 1,800,600                 

งบลงทนุ 1,800,600                 

ครุภณัฑ์ 1,800,600                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,800,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนบา้นไร่

วทิยา ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนทพัทนั

อนุสรณ์ ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี หอ้ง 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนลานสกั

วทิยา ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 131,648,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 124,191,000              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 124,191,000              

งบอดุหนุน 124,191,000              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 124,191,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 29094 124,191,000                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 29094 17,763,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 29094 9,983,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 29094 10,248,900                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 29094 14,425,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 29094 71,770,600                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 7,457,700                 

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 4,797,700                 

งบลงทนุ 4,797,700                 

ครุภณัฑ์ 2,200,000                    
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ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนอนุบาลวดัหนองเต่า ต าบลหนองเต่า อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัท่าโพ ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นหนองงาแซง ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งนา ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองสระ ต าบลหนองสระ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนา้ฝายบงึตาโพ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองสมบูรณ์ ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นหนองตะเคียน ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นวงัเกษตร ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นสระนารายณ์ ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนบา้นบุ่งอา้ยเจี้ยม ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,597,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,597,700                    

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนอนุบาลวดัหนองเต่า ต าบลหนองเต่า อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 326,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนวดัท่าโพ ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหยา่ง แห่ง 1 116,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองงาแซง ต าบลทุ่งโพ อ าเภอ

หนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 187,800                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งนา ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอ

หนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนา้ฝายบงึตาโพ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้น

ไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองสมบูรณ์ ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอ

สวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 297,200                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นหนองตะเคียน ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอ

สวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นวงัเกษตร ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่ง

อารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 350,000                      
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รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นสระนารายณ์ ต าบลหนองหลวง อ าเภอ

สวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนบา้นบุ่งอา้ยเจี้ยม ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั แห่ง 1 60,900                        

การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 2,660,000                 

งบลงทนุ 2,660,000                 

ครุภณัฑ์ 2,660,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,660,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงพกิลุ ต าบลหนองกลางดง อ าเภอทพัทนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตลกุดู่ ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองนกยูง ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่ามะขามป้อม ต าบลหนองยายดา อ าเภอทพัทนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเมน ต าบลหนองยายดา อ าเภอทพัทนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าดาน ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอทพัทนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจกิยาว ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงัสาริกา ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทพัทนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทพั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาปฐว ีต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินเควา่ (พูลประชาสรรค)์ ต าบลหนองกระทุ่ม 

อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหวัดง ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทพัทนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแหว้ ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทพัทนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองสระ ต าบลหนองสระ อ าเภอทพัทนั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคอดยาง ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทพัทนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองเรือโกลน ต าบลหนองกลางดง อ าเภอทพัทนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัเตย สาขาบา้นสาล ีต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์ ต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมอืง ชดุ 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเกาะเทโพ ต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัตานาด ต าบลเนินแจง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหาดทนง ต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัจกัษา ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัท่าซงุ (เลศิ-สนิอปุถมัภ)์ ต าบลน า้ซมึ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นท่าซงุ ต าบลท่าซงุ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอมัพวนั (ประชาชนูทศิ) ต าบลเกาะเทโพ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองแก ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสะพานหนิ ต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองสลดิ ต าบลดอนขวาง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสงักสัรตันคีรี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองพงัค่า (ประชานุกูล) ต าบลหนองพงัค่า อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัอโุปสถาราม ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุญลอื (อเุทสประชาสรรค)์ ต าบลเนินแจง อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดับุญลอื สาขาวดัเขาพะแวง ต าบลเนินแจง อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นภูมธิรรม ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัโนนเหลก็(อทุยัประชาสรรค)์ ต าบลโนนเหลก็ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเน้ือรอ้น ต าบลหนองพงัค่า อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองตางู ต าบลดอนขวาง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงยางใต ้ต าบลท่าซงุ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินตูม ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแขวนกูบ ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสวา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดงแขวน ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองเข ้ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นสระนารายณ์ สาขาบา้นหนองตะคลอง ต าบล

หนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาดาวเรือง ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินกา้ว ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแวน่ ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองยายดา ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองชมุเห็ด ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสวา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัวงับุญ ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองกี่ ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาผาลาด ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสวา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาทองหลาง ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัดอนกลอย ต าบลดอนกลอย อ าเภอหนองขาหยา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยรอบ ต าบลหว้ยรอบ อ าเภอหนองขาหยา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งพึง่ ต าบลทุ่งพึง่ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งปาจาน ต าบลดงขวาง อ าเภอหนองขาหยา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองเขือ่น ต าบลทุ่งพึง่ อ าเภอหนองขาหยา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นปากดง ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัดงขวาง ต าบลดงขวาง อ าเภอหนองขาหยา่ง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองระแหงเหนือ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองขา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัท่าโพ ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองแฟบ ต าบลหนองขาหยา่ง อ าเภอหนองขา ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัสะน า ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองไมแ้ก่น ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิงามสามคัคี ต าบลหนองบ่มกลว้ย อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลานคา ต าบลหนองบ่มกลว้ย อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งนาสวน ต าบลหนองบ่มกลว้ย อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นซบัสุราษฎร ์ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพตุ่อ ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นพบุอน ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทพัหลวง ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่คลองเคียน ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอ

บา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทพัหลวง สาขาบา้นป่าอูสามคัคี ต าบลทพัหลวง 

อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนา้ฝายบงึตาโพ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่หนองแก ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นร่องมะดูก ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นใหม่ร่มเยน็ ต าบลเจา้วดั อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองตะขาบ ต าบลวงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาทุ่งเชอืก ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนสงา่รวมราษฎร ์ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้น ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัพง ต าบลวงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นคลองโป่ง ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนิตุม้ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัตอสามคัคี ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นจนั ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นตะกรุด ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยพลู ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองแกเชยีงราย ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองอาสา ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่ง ต าบลเจา้วดั อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยป่าปก ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นศาลาคลอง ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทพัยายปอน ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเพชรน า้ผึ้ง ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเขาผาแรต ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นนาไร่เดยีว ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยโศก ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขาน า้โจน ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยทราย ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งฝาง ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นน า้วิง่ ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นบุ่งกะเซอร ์ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินสาธารณ์ ต าบลบา้นเก่า อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยพระจนัทร ์ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นงิ้วงาม ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหว้ยขานาง ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนบา้นหนองงาแซง ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองมะกอก ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัเทพนิมติ ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นลอ่มเสอืโฮก ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองจกิยาว ต าบลอทุยัเก่า อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัปทุมทอง ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นวงัผาลาด ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นป่าเลา ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัป่าชา้ (สริิราษฎรว์ทิยาคาร) ต าบลบา้นเก่า อ าเภอ

หนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นดงประดาพระ ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหนองยาง ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ขยุ ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งโพ ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเนินพยอม ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขากวางทอง ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นเขานอ้ย ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัทุ่งหลวง ต าบลทุ่งพง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนวดัหวัเมอืง ต าบลอทุยัเก่า อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองลนัราษฎรบ์  ารุง ต าบลสุขฤทยั อ าเภอ ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นโป่งขอ่ย ต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จงัหวดั ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนชมุชนวดัสุวรรณบรรพต ต าบลสุขฤทยั อ าเภอหว้ยคต ชดุ 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนส าหรบัหอ้งเรียน 

DLTV สพฐ.โรงเรียนบา้นหนองผกัแพว ต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต ชดุ 1 20,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 128,546,100              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,570,120                 

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,570,120                 
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งบลงทนุ 1,570,120                 

ครุภณัฑ์ 1,570,120                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,570,120                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัเตย ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 32 47,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

วงัตอสามคัคี ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่คลองเคียน ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองอาสา ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 12 17,760                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

จนั ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 24 35,520                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

นาทุ่งเชอืก ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 15 22,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หูชา้ง ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัอุ

โปสถาราม ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองแก ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 14 20,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เขาฆอ้งชยั ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 31 45,880                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ทุ่งมน ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 75 111,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เขาหนิเทนิ ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 25 37,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดัดง

แขวน ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 6 8,880                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ทุ่งหลวง ต าบลทุ่งพง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 10 14,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หว้ยพระจนัทร ์ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 13 19,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ปทุมทอง ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

อนุบาลหว้ยคต (บา้นชมุทหารวทิยา) ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดั ชดุ 38 56,240                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทพัหลวง ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทพัคลา้ย ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นใหม่คลองเคียน ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองอาสา ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองโป่ง ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนิงามสามคัคี ต าบลหนองบ่มกลว้ย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นนาทุ่งเชอืก ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นร่องมะดูก ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นน า้วิง่ ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเนินมะค่า ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเขาผาแรต ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นป่าออ้ ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขากวางทอง ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองยาง ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นโป่งขอ่ย ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 86,898,680                

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 64,046,100                

งบลงทนุ 64,046,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,046,100                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,380,800                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นสวนขวญั 

ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นทุ่งมน 

ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัภารโรง/32 โรงเรียนวดัหนองแก ต าบลหนองแก 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 380,800                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นตลิง่สูง 

ต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นตลิง่สูง 

ต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นหว้ยบง 

ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 44,005,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 6 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 2 ชัน้บน 4) โรงเรียนบา้นบ่อยาง ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ หลงั 1 5,073,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 260 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นทุ่งมน ต าบลไผ่เขยีว 

อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 3,450,000                    
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลสวา่งอารมณ์ 

ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัเขาหนิเทนิ ต าบล

พลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 387,800                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองชะนี ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 5 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลวงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 5,436,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนชมุชน

บา้นทุ่งนา ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนบา้นบุ่งอา้ยเจี้ยม ต าบลระบ า 

อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบา้นหนองผกักาด 

ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนอนุบาลลานสกั ต าบล

ลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนรตันโกสนิทร ์2 

(สมโภชกรุงรตันโกสนิทร ์200 ปี) ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นบุ่งอา้ยเจี้ยม ต าบล

ระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลเมอืงอทุยัธานี 

 ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 14,887,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,826,700                    

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนบา้นหลมุเขา้ 

มติรภาพที่ 117 ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียน

อนุบาลสวา่งอารมณ์ ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนอนุบาลสวา่งอารมณ์ 

ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

วงัเตย ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

คลองหวาย ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ฟ.1/42 (สนามฟตุบอล) โรงเรียนอนุบาลบา้นไร่ ต าบลบา้น

ไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 884,300                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หว้ยบง ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,104,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองตางู ต าบลดอนขวาง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี แห่ง 1 943,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหลมุเขา้ มติรภาพที่ 117 ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอ

หนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 315,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัเตย ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดั แห่ง 1 918,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นวงัเกษตร ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ แห่ง 1 492,600                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสวนขวญั ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดั แห่ง 1 878,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นโป่งเกง้ ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดั แห่ง 1 773,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาปฐว ีต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดั แห่ง 1 498,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดงแขวน ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ แห่ง 1 97,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหยา่ง ต าบลหนองขาหยา่ง อ าเภอ

หนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองตะขาบ ต าบลวงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 67,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองโป่ง ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัสุวรรณบรรพต ต าบลสุขฤทยั อ าเภอ แห่ง 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองมะกอก ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนอง แห่ง 1 268,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขากวางทอง ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนอง แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นใหม่คลองเคียน ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน 

อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหูชา้ง ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 143,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นเมอืงการุง้ มติรภาพที่ 52 ต าบลเมอืงการุง้

 อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 153,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นจนั ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 139,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยป่าปก ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอนุบาลบา้นไร่ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งอา้ยเจี้ยม ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดั แห่ง 1 123,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบุ่งฝาง ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดั แห่ง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินมะค่า ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,729,000                    

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนอนุบาลบา้นไร่ ต าบล

บา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 196,700                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนบา้นหูชา้ง ต าบลหูชา้ง

 อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนชมุชนบา้นทุ่งนา ต าบล

เขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 436,500                      
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้รูปตวั V โรงเรียนบา้นร่องตาท ีต าบล

ลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 214,800                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหนองจอก ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ แห่ง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นกลาง ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดั แห่ง 1 305,600                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนไทยรฐัวทิยา58 (หว้ยคตสามคัค)ี ต าบลหว้ยคต 

อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 73,300                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นป่าออ้ ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 488,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นน า้รอบ ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดั แห่ง 1 124,900                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นเขากวางทอง ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง แห่ง 1 366,700                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนวดัหนองยาง ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง แห่ง 1 134,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 384,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นคลองโป่ง ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 384,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนวดัปทุมทอง ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง แห่ง 1 192,100                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัเขา

พระยาสงัฆาราม ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 641,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

หนองไมแ้ก่น ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 444,600                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) ส านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนอง

ฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 89,500                        

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 

ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 183,300                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นหว้ยบง ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 488,900                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 8,454,520                 

งบลงทนุ 8,454,520                 

ครุภณัฑ์ 8,454,520                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,359,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเขาหนิเทนิ ต าบล

พลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม 

ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นประดาหกั ต าบล

เขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหนองบวั ต าบล

หนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นอมีาดอทีราย 

ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นคลองหวาย 

ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาลูกโล ่ต าบล

บา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัหว้ยแหง้ ต าบล

หว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นหนองฝาง ต าบล

หูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นป่าออ้ ต าบลป่าออ้

 อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนวดัเขาพระยาสงัฆาราม

 ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นตลิง่สูง ต าบล

ทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นกลาง ต าบล

หว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนหนองเต่าวทิยา ต าบล

หนองเต่า อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนทุ่งโพวทิยา ต าบลเขา

กวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,095,520                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนอนุบาลบา้นไร่ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหูชา้ง ต าบลหูชา้ง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นโป่งสามสบิ ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลสวา่งอารมณ์ ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ท่าโพ ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองแก ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

เขาปฐว ีต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ทุ่งพึง่ ต าบลทุ่งพึง่ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

เขาดาวเรือง ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นทุ่งนา ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) โรงเรียน

วดัวงับุญ ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

อนุบาลลานสกั ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลอง

ชะนี ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นโป่งขอ่ย

 ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่ง

เกง้ ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

หนองขาหยา่ง ต าบลหนองขาหยา่ง อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 64 101,120                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าโพ 

ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 60 94,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนา้

ฝายบงึตาโพ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล

บา้นไร่ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นนาทุ่ง

เชอืก ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 18 28,440                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัตอ

สามคัคี ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพตุ่อ 

ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

ตะขาบ ต าบลวงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

หวาย ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัเขาผา

แรต ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นวงัหนิ

 ต าบลวงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นบ่อยาง ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลวดัหนองขนุชาติ (อทุศิพทิยาคาร) ต าบลหนองสรวง อ าเภอ

หนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบา้นเมอืงการุง้ มติรภาพที่ 52 ต าบลเมอืงการุง้ อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองผกักาด ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 65,500                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทพัคลา้ย ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นพตุ่อ ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นวงั

หนิ ต าบลวงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยไผ่ขยุ ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนิงามสามคัคี ต าบลหนองบ่มกลว้ย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ใหม่หนองแก ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลหนองขาหยา่ง ต าบลหนองขาหยา่ง 

อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นตลิง่สูง ต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหนองแก ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหว้ยโศก ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหนองยาง ต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นวงัเตย ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเกาะเทโพ ต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัดงแขวน ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนอนุบาลหว้ยคต (บา้นชมุทหารวทิยา) ต าบลหว้ยคต อ าเภอ

หว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นร่องตาท ีต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัเขาฆอ้งชยั ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเนินมะค่า ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองบ่มกลว้ย ต าบลหนองบ่มกลว้ย อ าเภอบา้นไร่ ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,044,500                 

งบลงทนุ 3,044,500                 

ครุภณัฑ์ 3,044,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 762,200                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี

 เขต 1 ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี

 เขต 2 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2

 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 5 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 ต าบลสะแกกรงั 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 ต าบลหนองฉาง 

อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว

ด า ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 ต าบลสะแก

กรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั เครื่อง 8 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 6 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง เครื่อง 10 25,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 ต าบล

สะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 36,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 ต าบล

หนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 4 24,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 ต าบล

สะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 ต าบล

หนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 42,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

1 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 ต าบลหนองฉาง

 อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 4 22,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 ต าบลหนองฉาง

 อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 132,900                      
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 

ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 1 ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอทุยัธานี เขต 2 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,102,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัเขาหนิเทนิ ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองมะกอก ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนชมุชน

บา้นทุ่งสงบ ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนบา้น

หลมุเขา้ มติรภาพที่ 117 ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นทุ่งมน ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นสวนขวญั ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

ทุ่งหลวง ต าบลทุ่งพง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

บา้นโป่งเกง้ ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัโรงฝึกงาน (Shopping List)  โรงเรียน

บา้นบุ่งอา้ยเจี้ยม ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัทพัหมนั ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นเขาลูกโล ่ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนบา้น

ทุ่งสงบ ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นโป่งเกง้

 ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 34 57,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะ

เทโพ ต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 15 25,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัทพัหมนั

 ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

มะกอก ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 11 18,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัทุ่งหลวง

 ต าบลทุ่งพง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

หวาย ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 10 16,800                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นจนั 

ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 5 8,400                         

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ทุ่งมน ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ประดาหกั ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นจนั

 ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานยนต ์ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หลมุเขา้ มติรภาพที่ 117 ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 132,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วทิยาศาสตร ์ม.ตน้  (Shopping List) โรงเรียน

บา้นกลาง ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 75,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นคลองหวาย ต าบล

คอกควาย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบา้นป่าออ้ ต าบลป่าออ้ อ าเภอลาน ชดุ 1 135,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 11,353,560                

งบลงทนุ 11,353,560                

ครุภณัฑ์ 1,642,260                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนบา้นใหม่คลององัวะ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบา้นไร่

 จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

หว้ยขาแขง้วทิยาคม ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ใบ 4 60,000                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตส์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงเรียนบา้นใหม่คลององัวะ ต าบลแก่น

มะกรูด อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี คนั 1 957,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นอมีาดอทีราย ต าบล

แก่นมะกรูด อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 594,260                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ  (Shopping List) 

โรงเรียนหว้ยขาแขง้วทิยาคม ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานช่างยนต ์(Shopping List) โรงเรียน

บา้นอมีาดอทีราย ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

ใหม่คลององัวะ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 51 75,480                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นใหม่

คลององัวะ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 91 143,780                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา - 

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนหว้ยขาแขง้วทิยาคม ต าบลระบ า 

อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 135,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,711,300                    
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นใหม่คลอง

องัวะ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,525,000                    

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นสมอทอง 

ต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 393,000                      

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

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนหว้ยขาแขง้วทิยาคม ต าบลระบ า อ าเภอลานสกั จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหาร 84 ที่น ัง่ โรงเรียนบา้นอมีาดอทีราย ต าบลแก่น

มะกรูด อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 1,104,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,207,300                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั อทุยัธานี ต าบลดอนกลอย 

อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 2,207,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,379,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนบา้นใหม่คลององัวะ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบา้นไร่ แห่ง 1 184,500                      

รายการระดบัที1่: แบบรางระบายน า้ฝาเหลก็ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั อทุยัธานี ต าบลดอนกลอย อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 759,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั อทุยัธานี ต าบลดอนกลอย 

อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 435,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 36,277,400                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 33,876,600                

งบลงทนุ 33,876,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 33,876,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

ลานสกัวทิยา ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,642,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 10 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่ง 5 ชัน้บน 5) โรงเรียนบ่อยางวทิยา ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ หลงั 1 6,360,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นไร่วทิยา ต าบล

บา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนอทุยัวทิยาคม ต าบล

สะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 15,790,400                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,256,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทุ่งโพวทิยา ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทองหลางวทิยาคม ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองฉางวทิยา ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง แห่ง 1 336,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสมอทองปทปีพลผีลอปุถมัภ ์ต าบลทองหลาง อ าเภอ

หว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 336,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนพทุธมงคลวทิยา ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองขาหยา่งวทิยา ต าบลหนองขาหยา่ง อ าเภอ

หนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งนาวทิยา ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองเต่าวทิยา ต าบลหนองเต่า อ าเภอเมอืงอทุยัธานี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้น แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนร่องตาทวีทิยา ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยคตพทิยาคม ต าบลสุขฤทยั อ าเภอหว้ยคต แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัหนิวทิยาคม ต าบลวงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั แห่ง 1 112,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนอทุยัวทิยาคม ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดั แห่ง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสวา่งอารมณ์วทิยาคม ต าบลสวา่งอารมณ์ อ าเภอ

สวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 180,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหว้ยคต

พทิยาคม ต าบลสุขฤทยั อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนพทุธมงคล

วทิยา ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนหนองขา

หยา่งวทิยา ต าบลหนองขาหยา่ง อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนร่องตาที

วทิยา ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,799,900                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 116,200                   

งบลงทนุ 116,200                   

ครุภณัฑ์ 116,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 3 97,200                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 19,000                        
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การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 283,700                   

งบลงทนุ 283,700                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 283,700                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 283,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

อทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 283,700                      

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,400,000                 

งบอดุหนุน 2,400,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,400,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนอทุยัวทิยาคม  ต าบล

สะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 87,000                     

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 87,000                     

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 87,000                     

งบด าเนินงาน 87,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 87,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 87,000                        

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 574,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 574,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 96,000                     

งบด าเนินงาน 96,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 96,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 458,000                   

งบด าเนินงาน 458,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 458,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 458,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 38,865,600                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 20,689,900                

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 20,689,900                

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 20,689,900                

งบอดุหนุน 20,689,900                
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,689,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 20,689,900                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 3,804,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 875,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 1,711,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 1,806,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 12,492,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 18,175,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,773,400                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 2,773,400                 

งบลงทนุ 2,773,400                 

ครุภณัฑ์ 2,773,400                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000                    

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

สูบไม่ต า่กวา่ 6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตไ์ม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบ

กระบะเหลก็   วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอีทุยัธานี ต าบลหนองแก 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี คนั 1 1,920,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 853,400                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการงานช่างกลเกษตร วทิยาลยัเกษตร

และเทคโนโลยอีทุยัธานี  ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั ชดุ 1 853,400                      

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 500,000                   

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ครุภณัฑ์ 500,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัเพลาต ัง้แบบเทอรเ์รท พรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยั

สารพดัช่างอทุยัธานี  ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 500,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 14,902,300                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 14,902,300                

งบลงทนุ 14,902,300                

ครุภณัฑ์ 904,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคอทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 20 440,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 464,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบปฏบิตัิการนิวเมติกสไ์ฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิค

อทุยัธานี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 2 464,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,998,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,998,300                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัเทคนิคอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั หลงั 1 13,998,300                   

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน 272,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 272,400                   

ผูร้บับริการการศึกษาในวทิยาลยัชมุชน 272,400                   
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จดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ และพฒันาทกัษะอาชพี 272,400                   

งบลงทนุ 272,400                   

ครุภณัฑ์ 272,400                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 119,500                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  200

 น้ิว ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 60 น้ิว ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ เครื่อง 1 37,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 42,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 145,000                      

รายการระดบัที1่: หุ่นจ าลองกลา้มเน้ือ สลบัเพศได ้พรอ้มอวยัวะภายใน แบบ

เต็มตวั ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ตวั 1 145,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น ต าบลหว้ยแหง้ 

อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 7,900                         

กระทรวงสาธารณสขุ 135,539,200               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 135,539,200              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 113,770,200              

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 113,770,200              

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 113,770,200              

งบลงทนุ 113,770,200              

ครุภณัฑ์ 25,477,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์โรงพยาบาลหว้ยคต 

ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี คนั 1 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 20,921,000                   

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัสมอง โรงพยาบาลอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เตียง 1 3,210,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืเปิดกระโหลกศีรษะ โรงพยาบาลอทุยัธานี 

ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 1,060,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืผ่าตดัสมอง โรงพยาบาลอทุยัธานี ต าบลอทุยั

ใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืถา่งเน้ือสมองช่วยในการผ่าตดั โรงพยาบาล

อทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 830,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกไตแบบวดัค่าโซเดยีมในเลอืดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสมรรถภาพของหูช ัน้กลาง โรงพยาบาล

อทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 370,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรค์วามเขม้สูง 

โรงพยาบาลอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจการไดย้นิระบบคอมพวิเตอรช์นิดต ัง้โตะ๊ 

โรงพยาบาลอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องอดัอากาศ โรงพยาบาลอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืง

อทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 850,000                      
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รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดฮาโลเจน โรงพยาบาลหนองฉาง ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรียด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตัิขนาดไม่

นอ้ยกวา่700 ลติร(Pre-Post Vac)หอ้งน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 

โรงพยาบาลทพัทนั ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 840,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องรกัษาทารกตวัเหลอืงแบบสองดา้น โรงพยาบาล

ลานสกั ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 160,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอลัตราซาวด ์

โรงพยาบาลหนองฉาง ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความคมชดัสูง 2

 หวัตรวจ โรงพยาบาลอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี เครื่อง 1 1,820,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยพยงุตวัแบบมรีางเลือ่น โรงพยาบาลทพัทนั 

ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบริหารขอ้เขา่และสะโพกแบบต่อเน่ือง โรงพยาบาล

ทพัทนั ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอลัตราซาวด ์

โรงพยาบาลทพัทนั ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 260,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอล และชดุ

คอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ยหลกั แม่ขา่ยส ารอง พรอ้มโปรแกรมระบบจดัเกบ็รบัส่ง

ขอ้มูลทางการแพทย ์โรงพยาบาลอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืง

อทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ระบบ 1 1,750,000                    

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็เกบ็เลอืดขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 คิว โรงพยาบาลทพั

ทนั ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ตู ้ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลลานสกั ต าบลลานสกั 

อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงคลอดปรบัระดบัดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาลหนองฉาง 

ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี เตียง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไปขนาดไม่นอ้ยกวา่ 500 mA. แบบตัง้

พื้น โรงพยาบาลหนองขาหยา่ง ต าบลหนองขาหยา่ง อ าเภอหนองขาหยา่ง เครื่อง 1 1,320,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ ์โรงพยาบาลหนอง

ขาหยา่ง ต าบลหนองขาหยา่ง อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลหว้ยคต ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต เครื่อง 2 560,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลทพัทนั ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลทพัทนั ต าบลทพัทนั 

อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งเครื่องมอือตัโนมตัิขนาดไม่นอ้ยกวา่ 150 ลติร 

โรงพยาบาลทพัทนั ต าบลทพัทนั อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: หมอ้ตม้แผ่นความรอ้น โรงพยาบาลลานสกั ต าบลลานสกั

 อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 97,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลลานสกั ต าบลลานสกั อ าเภอ

ลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หมอ้ 1 54,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 กโิลวตัต ์

โรงพยาบาลบา้นไร่ ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 1 1,700,000                    
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ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 856,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดอนกลอย ต าบลดอนกลอย อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดั ชดุ 1 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นบงึ ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 88,293,200                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,318,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลร่องตาท ีต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 1,159,400                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นคลองขอ่ย ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั หลงั 1 1,159,400                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 85,974,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอกและอบุตัิเหตุ เป็นอาคาร คสล. 9 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 21,652 ตารางเมตร โรงพยาบาลอทุยัธานี ต าบลอทุยั

ใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 85,974,400                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 665,000                   

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายแุละคนยากจนภาคเหนือ 665,000                   

ภาคเหนือเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายแุบบครบวงจรสู่คุณภาพชวีติทีด่ี 665,000                   

งบลงทนุ 665,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 665,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 665,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ผูสู้งอาย/ุผูพ้กิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นวงัเตย  ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี หอ้ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ผูสู้งอาย/ุผูพ้กิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองยายดา ต าบลหนองยายดา อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี หอ้ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ผูสู้งอาย/ุผูพ้กิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นสวนขวญั ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี หอ้ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ผูสู้งอาย/ุผูพ้กิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลโคกหมอ้ ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี หอ้ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ผูสู้งอาย/ุผูพ้กิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอทพัทนั จงัหวดั หอ้ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ผูสู้งอาย/ุผูพ้กิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเหยีงงาม ต าบลหนองกลางดง อ าเภอทพัทนั จงัหวดั หอ้ง 1 95,000                        

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งหอ้งน า้ผูสู้งอาย/ุผูพ้กิาร โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเขาปฐว ีต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี หอ้ง 1 95,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 21,104,000                

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 21,104,000                

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 19,874,000                

งบลงทนุ 19,874,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,874,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,011,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารพกัพยาบาล 32 หอ้ง (16 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 928 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัอทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 13,011,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,863,000                    
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รายการระดบัที1่: อาคารพสัดุ 2 ชัน้ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 576 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอทุยัธานี ต าบล

น า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 6,863,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,230,000                 

งบลงทนุ 1,230,000                 

ครุภณัฑ์ 1,230,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,230,000                    

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ป้องกนัการบุกรุกเวบ็ไซต ์(Web Application 

Firewall) โรงพยาบาลอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี ระบบ 1 530,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 2 โรงพยาบาลอทุยัธานี

 ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 700,000                      

กระทรวงอตุสาหกรรม 1,288,100                 

ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 1,288,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,100                 

ส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 1,288,100                 

สนบัสนุนการด าเนินงานในส่วนภูมภิาค 1,288,100                 

งบลงทนุ 1,288,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,288,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 154,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงโรงจอดรถและทางลาดส าหรบัคนพกิาร ต าบล

น า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 154,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,134,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าต่อเติมอาคารส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ต าบล

น า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 1,134,100                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 15,195,000                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 3,895,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 3,895,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 3,895,000                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 3,895,000                 

งบอดุหนุน 3,895,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,895,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะเทโพ ต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีประมขุ ต าบลหนองพงัค่า อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 666,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัปากเหมอืง ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทุ่งสามแท่ง ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัซบัป่าพลู ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหว้ยทราย ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขานอ้ย ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 213,000                      
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เกาะตาซง้ ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโป่งเกง้ ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั  จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 166,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองยาง ต าบลสุขฤทยั อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัโป่งขอ่ย ต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัศรีจนัทราราม ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองสะแก ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 133,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัทพัเจริญธรรม ต าบลหนองจอก อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัสามคัคีธรรม ต าบลทพัหลวง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี วดั 1 66,000                        

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 11,300,000                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 11,300,000                

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 11,300,000                

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 11,300,000                

งบลงทนุ 11,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,300,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,300,000                   

รายการระดบัที1่: เรือนแถวสญัญาบตัร 10 คูหา ระดบั สว. - รอง ผกก. 

ภ.จว.อทุยัธานี   ต าบลสะแกกรงั อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี หลงั 1 11,300,000                   

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 135,200                   

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 135,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 135,200                   

งบอดุหนุน 135,200                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 135,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอทุยัธานี ต าบลน า้ซมึ 

อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล และ 

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานคณะกรรมการการ

เลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัอทุยัธานี  ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดั 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 าจงัหวดัอทุยัธานี    ต าบลน า้ซมึ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสาหกจิ 8,628,100                 

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 1,528,800                 
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แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,528,800                 

โครงการส่งเสริมปลูกไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งย ัง่ยนื 1,528,800                 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม ้

เศรษฐกจิ จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 800 1,000,000                    

จดัท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 528,800                   

งบอดุหนุน 528,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 528,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการพฒันาป่าเศรษฐกจิ

 จงัหวดัอทุยัธานี ไร่ 200 528,800                      

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 455,300                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 455,300                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 455,300                   

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 455,300                   

งบอดุหนุน 455,300                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 455,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 455,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 234,900                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบ

ดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานอทุยัธานี ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี คนั 1 234,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานอทุยัธานี ต าบลอทุยั

ใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี คนั 1 220,400                      

การประปาส่วนภูมภิาค 6,644,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 6,644,000                 

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 6,644,000                 

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 6,644,000                 

งบลงทนุ 6,644,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,644,000                    

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,644,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 3 ต าบลหนองไผ่ 

อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 996,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 4, 5, 7 ต าบลหนอง

ฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1-3 ต าบลสวา่งอารมณ์

 อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 584,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ แยกวดัมงคลรตันคีรี ถงึ

หนา้ อบต.หนองไผ่ หมู่ 4 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดั แห่ง 1 214,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 6 บา้นคูเมอืง ต าบลดง

ขวาง อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 356,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ อบต.หนองยายดา หมู่ 5 

ต าบลหนองยายดา อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 800,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หน่วยบริการตลกุดู่ หมู่ 6 

ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 649,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บา้นหนองโรง หมู่  1, 2, 3

  ต าบลทุ่งนาไทย อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 2,286,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1 ต าบลหนองขาหยา่ง 

อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี แห่ง 1 445,000                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 227,867,100               

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนลา่ง 2 25,338,000                

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 25,338,000                

โครงการส่งเสริมการผลติและพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้เกษตร 25,338,000                

ปรบัปรุงคลองระบายวงัร่มเกลา้ 2 และอาคารประกอบ ต าบลเนินเหลก็ อ าเภอเมอืง

อทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าก่อสรา้งเพือ่การพฒันาแหลง่น า้ 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองและปรบัปรุงคนัคลองระบายน า้ ต าบลทุ่ง

ใหญ่และต าบลโนนเหลก็ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ระยะทาง 

6.300 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 23,650 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้ม

ก่อสรา้งอาคารรบัน า้ - ระบายน า้ แห่ง 1 25,000,000                   

ส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลติขา้ว 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 115,500                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาการศึกษาดูงาน ของเกษตรกรที่เขา้ร่วม

โครงการ จงัหวดัละ 2 ครัง้ๆ ละ 1 วนั (จงัหวดัอทุยัธานี) 0 78,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเวทแีลกเปลีย่นเรียนรูก้ารพฒันาการ

ผลติขา้วของกลุม่จงัหวดั (จงัหวดัอทุยัธานี) 0 37,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 112,500                      

จงัหวดัอทุยัธานี 202,529,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 202,529,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 21,536,700                

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสนิคา้วสิาหกจิชมุชนจงัหวดัอทุยัธานี 822,500                   

งบด าเนินงาน 822,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 822,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,400                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 400,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดังานมหกรรมสนิคา้วสิาหกจิชมุชน ครัง้ 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 260,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 260,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 160,100                      

พฒันาผลติภณัฑผ์า้ทอมอืเพือ่กา้วไปสู่อาเซยีน 4,931,600                 

งบด าเนินงาน 4,931,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,931,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,850,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการด าเนินการพฒันาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพคลสัเตอร ์ผลติภณัฑผ์า้ทอมอืจงัหวดัอทุยัธานี 0 2,850,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดักจิกรรมเจรจาธุรกจิและกจิกรรม

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ผลติภณัฑข์องกลุม่คลสัเตอร์ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 81,600                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 81,600                        

ส่งเสริมและพฒันาแรงงานนอกระบบจงัหวดัอทุยัธานี เพือ่ความย ัง่ยนืทางอาชพี 1,442,600                 

งบด าเนินงาน 1,442,600                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,442,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,142,600                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,142,600                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 200,000                      

เสริมสรา้งชมุชน คนอทุยัธานี ดว้ยวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง 1,900,000                 

งบด าเนินงาน 1,900,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมเชดิชูเกยีรติการประกวด

หมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงดเีด่น 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,400,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,400,000                    

เรียนรูส้มัมาชพี อทุยัธานีผาสุก 1,920,000                 

งบด าเนินงาน 1,920,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,920,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,920,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,920,000                    

ส่งเสริมคุณธรรมชาวอทุยัธานี ขบัเคลือ่นชมุชนคุณธรรมนอ้มน าหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 1,520,000                 

งบด าเนินงาน 1,520,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,520,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,520,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,520,000                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

การพฒันาดา้นเกษตร 157,295,700              

ส่งเสริมการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติผกัปลอดภยั 414,400                   

งบด าเนินงาน 414,400                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 414,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 11,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 203,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 203,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 200,000                      

ส่งเสริมการเลี้ยงสตัวน์ า้ในพื้นทีแ่หง้แลง้ 570,000                   

งบด าเนินงาน 570,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 570,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 25,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 54,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 16,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 19,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 19,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 330,300                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 330,300                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 160,000                      

ส่งเสริมการสรา้งเครือขา่ยการผลติปลาแรดเชงิการคา้ 933,600                   

งบด าเนินงาน 933,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 933,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 25,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 608,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 608,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 300,000                      

ยกระดบักระบวนการผลติ แปรรูป และการตลาดสนิคา้เกษตรแปรรูปอาหารปลอดภยั

และประชาสมัพนัธแ์หลง่ทอ่งเทีย่วจงัหวดัอทุยัธานี 3,100,000                 

งบด าเนินงาน 3,100,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,100,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมงานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 

(Road Show) และจดัเจรจาธุรกจิการคา้และประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเที่ยวของจงัหวดัอทุยัธานี จ านวน 2 ครั้ง่ๆ ละ 1,650,000 บาท 0 3,100,000                    

ผลติเชื้อเพลงิอดัแทง่จากเหงา้มนัส าปะหลงั 330,600                   

งบด าเนินงาน 330,600                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 330,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 109,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 109,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 200,000                      

ธนาคารพชือาหารสตัวแ์ละการปลูกหญา้อาหารสตัว ์ 1,950,000                 

งบด าเนินงาน 1,950,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,850,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,850,000                    

ส่งเสริมการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้วปลอดภยัแบบแปลงใหญ่ 1,235,000                 

งบด าเนินงาน 1,235,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,235,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 41,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,500                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 5,500                         
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 243,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 243,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 930,000                      

ส่งเสริมการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติมนัส าปะหลงัแบบแปลงใหญ่ 1,079,000                 

งบด าเนินงาน 1,079,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,079,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 13,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 128,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 128,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 927,400                      

ส่งเสริมการเลี้ยงสตัวน์ า้แบบลดตน้ทนุ 659,900                   

งบด าเนินงาน 659,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 659,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 21,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 398,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 398,100                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 240,200                      

ขดุลอกแหลง่น า้สาธารณประโยชนใ์นต าบลพลวงสองนาง 7,300,000                 

งบลงทนุ 7,300,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,300,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกเหมอืงธารสดงึ หมู่ที่ 4 ต าบลพลวงสองนาง 

อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 25.00 เมตร กน้

กวา้งเฉลีย่ 13.00เมตร ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กโิลเมตร 

ปริมาตรดนิขดุลอกไม่นอ้ยกวา่ 52,440 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกหว้ยยดัไส ้หมู่ที่ 3 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอ

สวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ขนาดปากกวา้งเฉลีย่ 15.00 เมตร กน้กวา้ง

เฉลีย่ 7.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทาง 1.900 กโิลเมตร ปริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 26,600 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกสระประปา หมู่ที่ 3 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอ

สวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ขนาดกวา้งเฉลีย่ 62.00 เมตร ยาวเฉลีย่ 

110.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.40 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 16,368 แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ขดุลอกอ่างเกบ็น า้คลองนอ้ย หมู่ที่ 6 ต าบลพลวงสองนาง

 อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ลกึเฉลีย่ 1.20 เมตร ขนาดพื้นที่การ

ขดุลอกไม่นอ้ยกวา่ 58,000 ตารางเมตร ปริมาตรดนิขดุลอกไม่นอ้ยกวา่ 

69,600 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มขนยา้ยดนิทิ้ง แห่ง 1 3,500,000                    

พฒันากระบอืพนัธุด์ ีจงัหวดัอทุยัธานี 3,400,000                 

งบด าเนินงาน 3,400,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,240,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประกวดกระบอื จดัการ

ประกวดโค การจดัแสดงกจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกบักระบอื 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ 0 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,100,000                    

พฒันาพนัธุกรรมและส่งเสริมการเลี่ย้งไก่แสมด า จงัหวดัอทุยัธานี 1,600,000                 

งบด าเนินงาน 1,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,600,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,600,000                    

ก่อสรา้งฝาย มข.2527 พรอ้มขดุลอกหนา้ฝายล าหว้ยเป้า 1,100,000                 

งบลงทนุ 1,100,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,100,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,100,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งฝาย มข.2527 หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งนาสวน ต าบล

หนองบ่มกลว้ย อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี สนัฝายสูง 2.00 เมตร ผนงั

ขา้งสูง 3.50 เมตร กวา้ง 10.00 เมตร แห่ง 1 1,100,000                    

บริหารจดัการน า้ในอ าเภอหว้ยคต 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกล าหว้ยคลองไก่เถือ่น หมู่ที่ 9 ต าบลหว้ยคต 

อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ขนาดปากกวา้ง 8.00 เมตร กน้กวา้ง 3.50 

เมตร ความยาวรวม 5.000 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 27,000 แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกแหลง่น า้เพือ่ขยายผลการบริหารจดัการน า้ตาม

แนวพระราชด าริ หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี 

ขนาดปากสระ 36.00 x 120.00 เมตร กน้สระ 24.00 x 108.00 เมตร ลกึเฉ

ลยี 3.00 เมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 6,048 ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มปูสระ แห่ง 1 2,000,000                    

พฒันาแหลง่น า้ อ าเภอลานสกั ระยะที ่1 5,700,000                 

งบลงทนุ 5,700,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,700,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,700,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองวงัรี หมู่ที่ 5 ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั 

จงัหวดัอทุยัธานี ปากกวา้ง 12.00 เมตร กน้กวา้ง 9.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 

เมตร ความยาวรวม 2.500 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 52,500 แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองหว้ยทราย - บงึแหง้ หมู่ที่ 6 ต าบลน า้รอบ 

อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ปากกวา้ง 12.00 เมตร กน้กวา้ง 9.00 เมตร 

ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร ความยาวรวม 2.500 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ย

กวา่ 52,500 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองน า้รอบ หมู่ที่ 1 ต าบลน า้รอบ อ าเภอลานสกั

 จงัหวดัอทุยัธานี ปากกวา้ง 12.00 เมตร กน้กวา้ง 9.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00

 เมตร ความยาวรวม 2.500 กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 52,500 แห่ง 1 1,900,000                    

บริหารจดัการน า้เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ดา้นการเกษตร 

ภายในอ าเภอเมอืงอทุยัธานี 7,649,000                 

งบลงทนุ 7,649,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,649,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,702,000                    



83 / 87

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03610000 จงัหวดัอทุยัธานี

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแก อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ขนาด 3 ช่อง 1.50 x 1.50 เมตร ระยะท่อ แห่ง 1 2,935,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแก อ าเภอ

เมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ขนาด 2 ช่อง 1.50 x 1.50 เมตร แห่ง 5 1,392,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม หมู่ที่ 1,2 และ 3 ต าบลโนนเหลก็ 

และหมู่ที่ 4,5 ต าบลทุ่งใหม่ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ขนาด แห่ง 5 1,375,000                    

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 1,947,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองส่งน า้ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองพงัค่า - หมู่ที่ 2 

ต าหนองแก อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ปากกวา้งเฉลีย่ 7.00 

เมตร กน้กวา้งเฉลีย่ 3.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.50 เมตร ระยะทาง 7.000 

กโิลเมตร ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 87,500 ลูกบาศกเ์มตร แห่ง 1 1,947,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ อ าเภอลานสกั ระยะที ่1 5,636,000                 

งบลงทนุ 5,636,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,636,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,636,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นใหม่ - ไพสารี 

หมู่ที่ 8 ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร สายทาง 1 2,302,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นทพัยายปอน - 

บา้นใหม่ หมู่ที่ 1 ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจร

กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.455 กโิลเมตร สายทาง 1 3,334,000                    

พฒันาขนส่งทางการเกษตร ระยะที ่1 46,250,000                

งบลงทนุ 46,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 46,250,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 46,250,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายทางบา้นเขาปฐว ี- บา้นถนนใหม่

 ต าบลตลกุดู่ อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา

 0.05 เมตร ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 19,250,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายทางบา้นเขาวา่น หมู่ที่ 4 ต าบล

บา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.700 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายทางบา้นใหม่หนองแก หมู่ที่ 4 -

 ต าบลทพัหลวง - บา้นไร่พริก หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั

อทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.280 สายทาง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายทาง บา้นป่าบวั หมู่ที่ 9 - บา้น

ไร่พริก ต าบลบา้นบงึ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร สายทาง 1 7,000,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในอ าเภอทพัทนั ระยะที ่1 9,635,500                 

งบลงทนุ 9,635,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,635,500                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,635,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็จากศาลา หมู่ที่ 3 - หมู่ที่

 4 ต าบลโคกหมอ้ - หมู่ที่ 8 ต าบลหนองหลวง อ าเภอทพัทนั จงัหวดั

อทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 740.00 สายทาง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองกระดี่ - 

หมู่ที่ 1 บา้นดอนส าโรง ต าบลหนองยายดา อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี 

ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 553.00 เมตร สายทาง 1 1,069,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 9 บา้นหนอง

กระทุ่ม - หมู่ที่ 11 บา้นคอกววั ต าบลหนองกลางดง อ าเภอทพัทนั จงัหวดั

อทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 817.00 เมตร สายทาง 1 1,806,200                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายลานตากขา้ว หมู่ที่ 6

 บา้นกกไมแ้ดง - สายสหสัรงัสรรค ์ต าบลหนองกลางดง อ าเภอทพัทนั 

จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 2,085,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหลงัป้อมต ารวจ หมู่

ที่ 11 บา้นคอกววั  - หมู่ที่ 3 บา้นหนองเรือโกลน ต าบลหนองกลางดง 

อ าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทาง 1 2,175,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในอ าเภอบา้นไร่ ระยะที ่1 3,878,000                 

งบลงทนุ 3,878,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,878,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,878,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 2 ต าบลเมอืงการุง้

 อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 500.00 เมตร สายทาง 1 1,323,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวงัมะค่า - บา้นอดุม

สุข หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร พรอ้ม สายทาง 1 2,555,000                    

ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัตกิคอนกรีต อ าเภอบา้นไร่ 5,614,500                 

งบลงทนุ 5,614,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,614,500                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,367,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต สายบา้นเขาวา่น

 - อ าเภอหนองมะโมง หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นใหม่คลองเคียน อ าเภอบา้นไร่ 

จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 2,367,500                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,247,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเสริมผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 

สายบา้นนา-บา้นนาทุ่งเชอืก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยแหง้ อ าเภอบา้นไร่ 

จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 

1.300 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 3,247,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในอ าเภอหว้ยคต ระยะที ่1 5,000,000                 

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยสายณัห ์- 

ถนนลาดยางสายหนองสีเ่หลีย่ม หมู่ 5 ต าบลสุขฤทยั อ าเภอหว้ยคต จงัหวดั

อทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.069 

กโิลเมตร พรอ้มไหลท่างและท่อระบายน า้ สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยสดใส หมู่ 5 ต าบล

สุขฤทยั อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ระยะทาง 1.089 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสุขฤทยั - หนองลนั

 หมู่ที่ 6 ต าบลสุขฤทยั อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 540.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,000,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในอ าเภอหนองฉาง ระยะที ่1 10,840,000                

งบลงทนุ 10,840,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,840,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,840,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนางสะอิ้ง 

สาลกิาแกว้ - บา้นนายส าราญ อยู่สงิห ์หมู่ที่ 8 ต าบลเขากวางทอง อ าเภอ

หนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโรงสใีหม่ - 

บา้นปลกัม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร พรอ้ม สายทาง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนายประนอม 

ไมส้นธิ์ - บา้นนายมานพ เพญ็นาภา หมู่ที่ 12 ต าบลเขากวางทอง อ าเภอ

หนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 1.110 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,040,000                    

รายการระดบัที1่:  ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายที่นางประจบ อทุยั

เก่า หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,170,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนางสมพศิ หมู่ที่

 14 ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 530,000                      ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมูท่ี ่2-7 ต าบลเนินแจง อ าเภอเมอืง จงัหวดั

อทุยัธานี 1,689,000                 

งบลงทนุ 1,689,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,689,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,689,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7 

หมู่ที่ 2 ต าบลเนินแจง อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง

 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.070 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,689,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในอ าเภอหนองขาหยา่ง ระยะที ่1 8,340,000                 

งบลงทนุ 8,340,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,340,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,340,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายกลุม่บา้นนายสนิท 

เครือทอง หมู่ที่ 4 ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.645 กโิลเมตร พรอ้ม สายทาง 1 3,332,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 

ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.120 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,270,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายกลุม่บา้นนางปทัมา 

นิระโรค หมู่ที่ 7 ต าบลหลมุเขา้ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 510.00 เมตร พรอ้ม สายทาง 1 1,035,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นใหม่ หมู่ที่ 1 

ต าบลตอนกลอย - หมู่ที่ 1 ต าบลหนองขาหยา่ง อ าเภอหนองขาหยา่ง 

จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 1,703,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในอ าเภอบา้นไร่ ระยะที ่2 7,959,000                 

งบลงทนุ 7,959,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,959,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,959,000                    
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโคก - หนองแก

 หมู่ที่ 1 ต าบลวงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.416 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 2,806,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบุ่งโก หมู่ที่ 5 ต าบล

วงัหนิ อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ระยะทาง 2.600 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 5,153,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในอ าเภอหว้ยคต ระยะที ่2 7,694,000                 

งบลงทนุ 7,694,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,694,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 7,694,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนายวชิยั ทอง

ภา หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 

5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 994,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองจอก - 

บา้นคลองหวาย หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ยคต อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ผวิ

จราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.645 กโิลเมตร พรอ้ม สายทาง 1 4,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยชมุทอง 2 และซอย

ชมุทอง 3 หมู่ที่ 12 ต าบลสุขฤทยั อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี สายที่ 1 

ซอยชมุทอง 2 ผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 474.00

 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายที่ 2 ซอยชมุทอง 3 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 545.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 2 2,000,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ภายในอ าเภอหนองขาหยา่ง ระยะที ่2 1,398,600                 

งบลงทนุ 1,398,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,398,600                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,398,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหว้ยรอบ หมู่ที่ 

3 ต าบลหว้ยรอบ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00

 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 690.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,398,600                    

ก่อสรา้ง ซอ่มแซม ปรบัปรุงถนนเพือ่การคมนาคมขนส่งภายในอ าเภอสวา่งอารมณ์ 3,339,600                 

งบลงทนุ 3,339,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,339,600                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,339,600                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 19 ต าบลไผ่เขยีว 

อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ระยะทาง 522.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,416,900                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ที่ 6 ต าบลพลวง

สองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร พรอ้มไหลท่าง สายทาง 1 1,922,700                    

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 23,696,700                

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วจงัหวดัอทุยัธานี 9,000,000                 

งบด าเนินงาน 9,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 9,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธส่์งเสริมเอกลกัษณ์การ

ท่องเที่ยวและจดัหาตลาดดา้นการท่องเที่ยว 0 7,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวโดยชมุชน 0 1,200,000                    

พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 655,200                   
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งบด าเนินงาน 655,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 655,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 45,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 610,200                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 610,200                      

มหกรรมของดเีมอืงอทุยัธานี 4,500,000                 

งบด าเนินงาน 4,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 4,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมการจดันิทรรศการ การแสดง

ศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัอทุยัธานี และกจิกรรมเจรจาธุรกจิ กจิกรรม

การสาธติและจดัจ าหน่ายสนิคา้ของดเีมอืงอทุยัธานี กจิกรรมจดัท าสถติิ

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฯ ติดตามและประเมนิผลความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมและเที่ยวชมงานโครงการจดังานมหกรรมของดเีมอืง

อทุยัธานี กจิกรรมด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวอืน่ๆ ตามความ 0 4,500,000                    

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เขา้สู่สถานทีท่อ่งเทีย่ววดัเขาหนิเทนิ 3,500,000                 

งบลงทนุ 3,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,500,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นลงุเดช - บา้น

นายหยอ่น ฟกัเหลอืง หมู่ที่ 4 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ 

จงัหวดัอทุยัธานี ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวดัใหม่วงัหนิ หมู่ที่ 4

 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี ช่วงที่ 1 ผวิ

จราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร พรอ้ม

ไหลท่าง ช่วงที่ 2 ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง สายทาง 1 2,000,000                    

พฒันาพื้นทีบ่งึพระชนก (สวนน า้เฉลมิพระเกยีรต)ิ 6,041,500                 

งบด าเนินงาน 1,041,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,041,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 1,041,500                    

งบลงทนุ 5,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอโุมงคท์างลอด บริเวณดา้นหนา้ที่ท  าการองคก์าร

บริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี ขนาด

กวา้ง 7.05 เมตร ยาว 10.00 เมตร แห่ง 1 5,000,000                    


